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LÜHISELGITUS

Komisjon esitas 1. juunil 2018. aastal seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta. Eriti oluline on ettepanek, millega kehtestatakse 
eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ÜPP 
strateegiakavu, nn ÜPP strateegiakavade ettepanek.

Regionaalarengukomisjon määras selles tähtsas küsimuses regionaalarengukomisjoni 
arvamuse koostajaks Bronis Ropė, kelle arvates tuleks komisjoni ettepanekus teha 
alljärgnevad peamised muudatused. 

1. EAFRD tähtsustamine ÜPP raames: EAFRD-le tehtavaid eelarveeraldisi ei tohiks 
kärpida, arvestades jätkuvalt suurt vajadust toetada maapiirkondades seniste ja uute 
probleemide lahendamist. Lisaks tuleks tõsta EAFRD osaluse määrasid ja suurendada 
EAFRD osalust programmis „LEADER“.

2. EAFRD jätkuvalt tihe seos ühtekuuluvuspoliitikaga: arvamuse koostaja rõhutab, et 
EAFRD aitab märkimisväärselt kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, 
eelkõige maapiirkondades, ning fondil on oluline territoriaalne mõõde. Seepärast soovitab ta 
jätkuvalt ühtlustada EAFRD kulutusi ühtekuuluvuspoliitikaga, et soodustada maapiirkondades 
integreeritud lähenemisviise ja lihtsustada toetusesaajate jaoks menetlusi, nii et kogukonnad 
saaksid rahastamisvõimaluste optimeerimiseks ja maapiirkondadesse investeerimiseks 
kasutada ELi eri rahastamisallikaid. Kõnealune seos on vajalik mitme ühiselt hallatava fondi 
koostoime ja vastastikuse täiendavuse maksimeerimiseks. Arvamuse koostaja peab seda 
oluliseks ELi maapiirkondade konkreetsete probleemide lahendamiseks. Seepärast teeb ta 
ettepaneku suuremal määral ühtlustada ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP strateegiakavade 
ettepaneku teatavaid horisontaalseid põhimõtteid (nt partnerlus, kestlik areng, 
mittediskrimineerimine) ja territoriaalseid eesmärke. 

3. InvestEU kaudu eraldatud EAFRD toetuste kasutamise välistamine: arvamuse 
koostaja on vastu komisjoni ettepanekule, mille kohaselt peaks saama EAFRD toetusi 
eraldada InvestEU kaudu.

4. Kliimameetmele tehtavate kulutuste suurendamine: arvamuse koostaja märgib, et 
kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga tuleks kliimameetmetele eraldada vähemalt 30 % 
ELi eelarvest ja teatavatest fondidest isegi rohkem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, 
maapiirkondade, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele suurenevatele probleemidele, 
nagu suurenevad piirkondlikud ja 
sotsiaalsed erinevused ning 
kliimamuutused, ja võimalustele, on 
oluline parandada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ning ühtlasi 
tootlikkusele ja kvaliteedile suunatud 
rahastamisega ÜPP rakendamismudeli 
(edaspidi „rakendamismudel“) kohaselt 
peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP, sealhulgas 
maaelu arengu eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust ühiste eesmärkide täitmisel ja 
ühiste ELi, liikmesriikide ja piirkondlikul 
tasandil seatud sihtide saavutamisel. 
Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta 
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust, et anda 
võimalikult suur panus liidu eesmärkide 
saavutamisse. Et tagada ÜPP 
taasriigistamise ärahoidmine, tuleks 
lisada tugevad Euroopa Liidu sätted, mille 
eesmärk on vältida konkurentsi 
moonutamist ja tagada kõikidele 
mittediskrimineeriv kohtlemine kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(3) Täielikult liidu tasandil 
kehtestatud ühiste määratluste 
kasutamine on liikmesriikidele kaasa 
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega 
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks 
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust 
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste 
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete 
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu 
tasandil kehtestada vajalike oluliste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3) Liikmesriikidele tuleks võimaldada 
paindlikkust ÜPP strateegiakavas teatavate 
määratluste kindlaks määramisel. Ühtsete 
võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb siiski 
liidu tasandil kehtestada vajalike ühiste 
elementidega mõisteid (edaspidi 
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
positiivse mõjuga uuendusi 
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi 

(9) Et veelgi parandada ÜPP 
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus 
olema suunatud tegelikele 
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu 
tasandil toetuse suunamise ühtne 
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid 
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elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Samuti ei 
tohiks see välistada toetuse andmist 
mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna 
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti 
tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda.

elemente hõlmav „tegeliku 
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle 
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid 
määrama oma ÜPP strateegiakavas 
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid 
ei loeta tegelikeks 
põllumajandustootjateks, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu 
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid 
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk 
ning kuulumine registritesse. Toetuse 
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele, kes tegelevad 
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid 
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka 
mittepõllumajandusliku tegevusega, ei 
tohiks välistada, kuna nende mitmekesine 
tegevus aitab enamasti tugevdada 
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda. Raamääratlus peab igal juhul 
aitama säilitada Euroopa Liidus 
eksisteerivat põllumajandusliku 
pereettevõtluse mudelit ja see peab 
põhinema usaldusväärsel 
põllumajandustegevusel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks, 
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu 
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning 
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need 

(11) Ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide järgimiseks, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit 
suudab asjakohaselt lahendada kõige 
hiljutisemad probleemid, on asjakohane 
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“ kehtestatud suuniseid. 
Nõuetekohast tähelepanu tuleks pöörata 
sellele, kuidas mõjutab ELi 
põllumajanduspoliitika kolmandaid riike, 
pidades silmas kestliku arengu 
edendamist nii liidus kui ka väljaspool 
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erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid 
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
energia- ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

liitu. Liidu tasandil tuleks täpsustada 
erieesmärgid ning neid peaksid 
liikmesriigid kohaldama ja järgima oma 
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu 
kestliku arengu mõõtmete vahel ning 
kooskõlas mõjuhinnanguga peaksid need 
erieesmärgid aitama vormida ÜPP 
üldeesmärgid konkreetsemateks 
prioriteetideks, keskendudes 
rahvastikukaoga piirkondadele, ning võtta 
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-, 
looduses ja põllumajanduses esineva 
bioloogilise mitmekesisuse, veekaitse-, 
rahvatervise-, tööhõive-, taastuvenergia-, 
loomade heaolu ja keskkonnaalaseid liidu 
õigusakte.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) ÜPPs tuleb selgelt arvesse võtta 
Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse 
poliitikat, pöörates erilist tähelepanu 
vajadusele edendada naiste osalust 
maapiirkondade sotsiaal-majandusliku 
struktuuri arendamisel. Käesolev määrus 
peaks aitama kaasa naiste töö nähtavuse 
suurendamisele ning seetõttu tuleks seda 
arvesse võtta erieesmärkides, mida 
liikmesriigid peavad käsitlema oma 
strateegiakavades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 

(12) Arukam, kaasaegne ja 
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et 
edendada liidu põllumajanduse, 
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metsanduse ja toidusüsteemide 
mitmekülgsust, panustada 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandada juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

metsanduse, toidusüsteemide ja arukate 
külade mitmekülgsust, panustades 
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse 
ning parandades juurdepääsu 
erapooletutele, usaldusväärsetele, 
asjakohastele ja uutele teadmistele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) ÜPP strateegiakavade 
rakendamisel tuleks järgida Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 10 sätestatud 
horisontaalseid põhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtet. 
Liikmesriigid ja komisjon peaksid täitma 
ka ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonis sätestatud kohustusi ja 
tagama juurdepääsetavuse kooskõlas selle 
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele, 
millega ühtlustatakse toodete ja teenuste 
ligipääsetavusnõuded. Liikmesriigid ja 
komisjon peaksid püüdma kõrvaldada 
ebavõrdsuse ja edendada soolist 
võrdõiguslikkust ning integreerida soolist 
perspektiivi, samuti võidelda soo, rassilise 
või etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel toimuva 
diskrimineerimise vastu. Fondidest ei 
tohiks toetada meetmeid, mis aitavad 
kaasa mis tahes vormis segregatsioonile, 
diskrimineerimisele või tõrjumisele. 
Fondide eesmärke tuleks ellu viia kestliku 
arengu raames ja kooskõlas Århusi 
konventsiooniga ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
ning kliimamuutuste vastu võitlemise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, kohaldades „saastaja maksab“ 
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põhimõtet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) ÜPP strateegiakavade eesmärgid 
tuleks siduda Euroopa sotsiaalõiguste 
samba raames sätestatud eesmärkidega. 
Kõigile parema ja kestlikuma tuleviku 
loomiseks tuleb toetuse andmisel 
keskenduda üldisele ja rahvusvaheliselt 
tunnustatud ÜRO kestliku arengu 
tegevuskavale 2030 ning anda oma panus 
kestliku arengu eesmärkide ja nende 
2030. aasta sihteesmärkide saavutamisse. 
Liikmesriigid peaksid kohalikke 
probleeme arvesse võttes tagama 
kooskõla, sidususe ja koostoime Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kliimamuutused ning nendega kaasnevate 
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja 
raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. Seega, 
kuigi põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse 
tingimustes, nagu on esitatud teatises 
„Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad tururiskid, 
kaubanduskokkulepped kolmandate 
riikidega, kliimamuutused ning nendega 
kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste 
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisid kaasa tuua 
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada 
suuremat survet sissetulekutele. 
Toiduainete tarneahela 
tasakaalustamatus mõjutab peamiselt 
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tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

primaarsektorit, mis on selle nõrgim lüli, 
kuid niisugune tasakaalustamatus 
avaldab negatiivset mõju ka tootjate 
sissetulekule. Seega, kuigi 
põllumajandustootjad vastutavad 
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes 
kasutatavate strateegiate kujundamise eest, 
tuleks välja töötada usaldusväärne 
raamistik, et tagada asjakohane 
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad 
liikmesriigid ja põllumajandustootjad 
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu 
tasandi riskijuhtimise platvormile, et 
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased 
rahalised vahendid investeeringute 
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile, 
koolitusele, teadmiste jagamisele ja 
nõustamisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine on 
tulevikus ELi põllumajanduse ja 
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks 
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid 
eesmärke arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks võetavad meetmed olema 
tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb struktuurilisi 
probleeme, nagu atraktiivsete 
töövõimaluste puudumine, oskustööjõu 
nappus, ühenduvuse, taristute ja oluliste 
teenuste alarahastatus, samuti noorte 
väljavool, on oluline tugevdada asjaomaste 

(16) Keskkonnahoiu tugevdamine, 
põllumajandussüsteemis bioloogilise ja 
geneetilise mitmekesisuse säilitamine ja 
kliimameetmete edendamine ning liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse 
panustamine on tulevikus ELi 
põllumajanduse, metsanduse ja maaelu 
arengu suur prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP 
ülesehitus olema asjaomaseid eesmärke 
arvestades ambitsioonikam. 
Rakendamismudeli kohaselt peaksid 
keskkonnaolude halvenemise ja 
kliimamuutustega kaasnevate probleemide 
lahendamiseks ja uute probleemide 
tekkimise vältimiseks võetavad meetmed 
olema tulemuspõhised ning ELi toimimise 
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva 
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse 
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes 
liidu maapiirkondades esineb selliseid 
struktuurilisi probleeme ja halvemusi nagu 
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piirkondade sotsiaal-majanduslikku 
olukorda kooskõlas Corki deklaratsiooni 
versiooniga 2.0. Seda tuleb teha eelkõige 
töökohtade loomise ja põlvkondade 
vahetuse kaudu, tuues komisjoni 
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu 
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset 
kaasatust, põlvkondade vahetust ning 
edendades arukate külade loomist kõigis 
Euroopa maapiirkondades. Nagu on 
märgitud teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“, võivad uued 
maapiirkondade väärtusahelad, nagu 
taastuvenergia, kasvav biomajandus, 
ringmajandus ning ökoturism, suurendada 
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel 
vahenditel ja InvestEU tagatise 
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele 
juurdepääsu tagamisel ning 
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali 
edendamisel. Maapiirkondades on riigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

turulepääsu puudumine ja vähenev 
investeeringutasuvus maapiirkondades, 
atraktiivsete töö-, haridus- ja 
koolitusvõimaluste puudumine, 
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute 
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti 
noorte väljavool, on oluline tugevdada 
asjaomaste piirkondade sotsiaal-
majanduslikku olukorda kooskõlas Corki 
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb 
teha eelkõige töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues 
komisjoni kavandatud tööhõive ja 
majanduskasvu maapiirkondadesse, 
parandades sotsiaalset kaasatust, 
põlvkondade vahetust ning edendades 
arukate külade loomist kõigis Euroopa 
maapiirkondades. Nagu on märgitud 
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse 
tulevik“, võivad sellised uued 
maapiirkondade väärtusahelad nagu 
taastuvenergia, agroökoloogilised 
toidusüsteemid, põllumajandustoodangu 
töötlemise ja turustamise 
detsentraliseeritud taristu, kasvav 
biomajandus, ringmajandus ja ökoturism 
pakkuda maapiirkondadele suurt kasvu- 
ja tööhõivepotentsiaali. Sellega seoses 
tuleks suurendada rahastamisvahendite 
täiendavat rolli rahastamisele juurdepääsu 
tagamisel ning põllumajandusettevõtete 
kasvupotentsiaali edendamisel. 
Maapiirkondades on riigis seaduslikult 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
jaoks olemas tööhõivevõimaluste 
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu strateegiate raames 
edendatakse nende sotsiaalset ja 
majanduslikku integratsiooni.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid ei peaks kehtestama 
toetusesaajal EAGFi ja EAFRD 
kasutamist raskendavaid lisaeeskirju.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 

(21) Tuginedes varasemale nõuetele 
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse 
kuni 2020. aastani, seob uus 
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse 
saamise toetusesaajate vastavusega 
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded 
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke 
majandamistingimusi ning maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise nõudeid. Kõnealustes 
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta 
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP 
keskkonnaaspekte, seades seega 
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke kui need, mis komisjon 
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ ja teatises 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada 
säästva põllumajanduse arengut, 
suurendades toetusesaajate teadlikkust 
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest. 
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks 
paremini ühiskonna ootustele, parandades 
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise, 
loomatervise, taimetervise ja loomade 
heaoluga seotud eesmärkidega. 
Toetusesaajad peaksid saama nendele 
nõuetele vastamise eest asjakohast 
hüvitist. Tingimuslikkus peaks olema ÜPP 
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa, 
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kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes, 
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid 
liikmesriigid tagama proportsionaalsete, 
tõhusate ja hoiatavate karistuste 
kohaldamise kooskõlas 
[horisontaalmäärusega].

moodustades ühtlasi ühe osa 
ambitsioonikamatest keskkonna- ja 
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda 
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal 
ELis. Kuna nõuete täitmist nõutakse 
ühtmoodi kõigilt liikmesriikidelt, tuleks 
tagada, et nende nõuete täitmise eest 
makstavad toetused ühtlustataks 
võimalikult kiiresti. Selliste 
põllumajandustootjate suhtes, kes ei järgi 
kõnealuseid nõudeid, peaksid liikmesriigid 
tagama proportsionaalsete, tõhusate ja 
hoiatavate karistuste kohaldamise 
kooskõlas [horisontaalmäärusega].

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Niisugune 
suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
jaoks ning selleks saavad liikmesriigid 
näha ette noorte põllumajandustootjate 
täiendava sissetulekutoetuse. Seda liiki 
sekkumine tuleks kehtestada selleks, et 
pakkuda noortele põllumajandustootjatele 
täiendavat sissetulekutoetust pärast 
tegevuse alustamist.

(30) Uute majandustegevuse liikide 
loomine ja väljatöötamine 
põllumajandussektoris tekitab noortele ja 
uutele põllumajandustootjatele rahalisi 
raskusi ning seda tuleks võtta arvesse 
otsetoetuste jaotamisel ja suunamisel. 
Niisugune suundumus on oluline liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
jaoks ning selleks võivad liikmesriigid 
näha ette noorte põllumajandustootjate 
täiendava sissetulekutoetuse ning 
põllumajandusettevõtete ja muude 
maaettevõtete stardiabi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(30 a) Arvestades põllumajandusega 
tegeleva rahvastiku märkimisväärset 
vananemist, mis ähvardab suurendada 
maapiirkondade rahvastikukadu, ja 
arvestades tungivat vajadust innustada 
uusi põllumajandustootjaid sektoriga 
liituma, on tänapäeval mõistlik anda 
liikmesriikidele võimalus tõsta noorte 
põllumajandustootjate eritoetuste saamise 
peamises toetuskõlblikkuse kriteeriumis 
seisnevat vanusepiiri 40 aastalt 45 aastale, 
tingimusel et see on tugevuste, nõrkuste, 
võimaluste ja ohtude analüüsi (SWOT-
analüüsi) kohaselt vajalik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja/või kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, mis on eriti 
olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi. Lisaks 
tuleks lubada liikmesriikidel kasutada 
täiendavat osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada 
kasutada osa rahalisest ülemmäärast, mis 
on ette nähtud otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuse puhul, 
et suurendada konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja kvaliteeti teatavate 
sektorite ja toodangu puhul, eelkõige 
kariloomade ja erikultuuride kasvatamise 
sektorite puhul, mis on eriti olulised 
sotsiaalsetel, majanduslikel või 
keskkonnaalastel põhjustel ning mille 
puhul esineb teatavaid raskusi, kui muud 
vahendid on ebapiisavad või puuduvad 
täielikult. Liikmesriikidel peaks olema 
vabadus valida, millised sektorid sellest 
kasu saavad. Lisaks tuleks lubada 
liikmesriikidel kasutada täiendavat osa 
rahalisest ülemmäärast, mis on ette nähtud 
otsetoetuste maksmiseks 
tootmiskohustusega seotud 
sissetulekutoetuse puhul, toetamaks 
konkreetselt valgurikaste kultuuride 
kasvatamist, et vähendada liidu puudujääki 
selles valdkonnas.
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Selgitus

Mõnes liikmesriigis tundub, et ilma tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuseta lahkuvad 
põllumajandustootjad kariloomade ja erikultuuride kasvatamise sektoritest ning lähevad üle 
majanduslikult kõige tasuvamate kultuuride, nagu teravilja ja rapsiseemnete tootmisele. 
Selleks et soodustada erikultuuride ja kariloomade kasvatamist ning tagada positiivne mõju 
tööhõivele ja keskkonnale, jätkatakse tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse 
kohaldamist ning samuti tuleks suurendada kõnealuse toetuse rahastamist.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele või kohalikele 
erivajadustele. Liikmesriigid peaksid 
andma toetust põllumajandustootjatele ja 
teistele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikkuse alusel võtavad selliseid 
juhtimisalaseid kohustusi, millega 
aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
sekkumistena.

(37) Maaelu arengu sekkumiste puhul 
on põhimõtted määratud kindlaks liidu 
tasandil, eriti selles osas, mis puudutab 
liikmesriikidele kehtivaid põhinõudeid 
valikukriteeriumide kohaldamisel. Kuid 
liikmesriikidel peaks olema õigus 
määratleda konkreetsed tingimused 
vastavalt vajadustele. Maaelu arengu 
sekkumised sisaldavad toetusi, mis on 
seotud keskkonna-, kliima- ja muude 
juhtimisalaste kohustustega, mida 
liikmesriigid peaksid toetama oma 
territooriumidel vastavalt riiklikele, 
piirkondlikele (võttes arvesse õigusliku 
staatuse saanud ja seda praegugi omavaid 
piirkondi) või kohalikele erivajadustele. 
Liikmesriigid peaksid andma toetust 
põllumajandustootjatele ja teistele maa 
valdajatele, kes vabatahtlikkuse alusel 
võtavad selliseid juhtimisalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa kliimamuutuste 
tagajärgede leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning keskkonna kaitsele ja 
parandamisele (sh veekvaliteet ja -kogus, 
õhukvaliteet, mullastik, bioloogiline 
mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused), 
ning samuti vabatahtlikke kohustusi seoses 
Natura 2000 alade ja geneetilise 
mitmekesisuse toetusega. Juhtimisalaste 
kohustuste täitmiseks makstavat toetust 
võib ette näha ka kohalikul tasandil 
juhitud, integreeritud või koostööpõhiste 
lähenemisviiside ning tulemuspõhiste 
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sekkumistena.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ennetamist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise, 
mitmekesistamise ja vastupanuvõime 
tagamiseks ja võimendamiseks, samuti 
metsade ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised piirangud. 
Looduslikust või muust konkreetsest 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetuste puhul tuleks jätkuvalt kohaldada 
maaelu arengu poliitikat 2014–2020. 
Selleks et ÜPP abil saaks tugevdada 
keskkonnaküsimustest hoolivat liitu ja 
tugevdada tema koostoimet looduse ja 
elurikkuse heaks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks, on vaja eraldi meedet, mille 
kaudu hüvitatakse abisaajatele ebasoodsad 
asjaolud, mis tulenevad Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Seepärast tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja direktiivi 
92/43/EMÜ rakendamisest, et aidata kaasa 
Natura 2000 alade tõhusale majandamisele. 
Samas tuleks toetus teha kättesaadavaks 
põllumajandustootjatele, et aidata toime 
tulla vesikonna piirkondade ebasoodsate 
asjaoludega, mis tulenevad veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Toetus peaks 
olema seotud ÜPP strateegiakavades 
kirjeldatud erinõuetega, mis on rangemad 
vastavatest kohustuslikest standarditest ja 
nõuetest. Samuti peaksid liikmesriigid 
tagama, et põllumajandustootjatele 
makstavad toetused ei langeks kokku 
rahastamisega keskkonnakava alusel. 
Lisaks sellele peaksid liikmesriigid oma 
ÜPP strateegiakava koostamisel võtma 
arvesse Natura 2000 alade erivajadusi.

(40) Õiglase sissetuleku ja 
vastupanuvõimelise põllumajandussektori 
tagamiseks kogu ELi territooriumil võivad 
liikmesriigid anda toetusi 
põllumajandustootjatele piirkondades, kus 
kehtivad looduslikust eripärast tingitud ja 
muud pindalapõhised majanduslikud või 
sotsiaalsed piirangud. Looduslikust või 
muust konkreetsest eripärast tingitud 
piirangutega alade toetuste puhul tuleks 
jätkuvalt kohaldada maaelu arengu 
poliitikat 2014–2020. Selleks et ÜPP abil 
saaks tugevdada keskkonnaküsimustest 
hoolivat liitu ja tugevdada tema koostoimet 
looduse ja elurikkuse heaks tehtavate 
investeeringute rahastamiseks, on vaja 
eraldi meedet, mille kaudu hüvitatakse 
abisaajatele ebasoodsad asjaolud, mis 
tulenevad Natura 2000 ja veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisest. Seepärast 
tuleks jätkata toetuse andmist 
põllumajandustootjatele ja metsamaa 
valdajatele, et aidata toime tulla 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
direktiivi 2009/147/EÜ ja 
direktiivi 92/43/EMÜ rakendamisest, et 
aidata kaasa Natura 2000 alade tõhusale 
majandamisele. Samas tuleks toetus teha 
kättesaadavaks põllumajandustootjatele, et 
aidata toime tulla vesikonna piirkondade 
ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad 
veepoliitika raamdirektiivi rakendamisest. 
Toetus peaks olema seotud ÜPP 
strateegiakavades kirjeldatud erinõuetega, 
mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest. 
Samuti peaksid liikmesriigid tagama, et 
põllumajandustootjatele makstavad 
toetused ei langeks kokku rahastamisega 
keskkonnakava alusel. Lisaks sellele 
peaksid liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakava koostamisel võtma arvesse 
Natura 2000 alade erivajadusi.

Muudatusettepanek 20
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks suurendada toetuste 
ja rahastamisvahendite vastastikust 
täiendavust. Kuna finantsvahendite 
kasutamine liikmesriikides on väga erinev, 
mis on tingitud erinevustest rahaliste 
vahendite kättesaadavuses, 
pangandussektori arengus, riskikapitali 
olemasolus, sellest, kuivõrd on 
haldusasutused ja paljud võimalikud 
toetusesaajad kursis finantsvahenditega, 
peaksid liikmesriigid sätestama ÜPP 
strateegiakavas asjakohased eesmärgid, 
toetusesaajad, eelistatud tingimused ning 
muud võimalikud toetuskõlblikkuse 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 
ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 

(43) Noored põllumajandustootjad ja 
uued turuletulijad seisavad siiski silmitsi 
oluliste takistustega seoses maakitsikusega, 
kõrgete hindadega ning juurdepääsuga 
krediidile. Nende ettevõtted on enam 
ohustatud hinna volatiilsusest (nii sisendite 
kui ka saagi puhul) ning nende vajadus 
ettevõtlus- ja riskijuhtimisoskuste koolituse 
järele on suur. Seetõttu on oluline jätkata 
uute põllumajandusettevõtete loomise 
toetamist. Liikmesriigid peaksid välja 
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töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele, ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate ja 
maapiirkondade idufirmade toetuse 
maksimaalse summa suurendamine kuni 
100 000 euroni, mis oleks kättesaadav ka 
finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

töötama strateegilise raamistiku ning 
kindlaks tegema selged ja sidusad 
sekkumised põlvkondade vahetuseks 
asjaomasele küsimusele pühendatud 
erieesmärgiga seoses. Selleks võivad 
liikmesriigid ÜPP strateegiakavas sätestada 
eelistingimused noorte 
põllumajandustootjate ja uute turuletulijate 
finantsvahenditele ning peaksid oma ÜPP 
strateegiakavasse lisama abi 
sihtotstarbelise kasutamise vähemalt 
summas, mis vastab 2 %-le aasta 
otsetoetuste eelarvest. Tuleks kehtestada 
noorte põllumajandustootjate, uute 
põllumajandustootjate, maapiirkondade 
idufirmade ning maapiirkondade mikro- 
ja väikeste ettevõtjate kasvu soodustamise 
toetuse maksimaalse summa suurendamine 
kuni 100 000 euroni, mis oleks kättesaadav 
ka finantsvahendi vormis toetuse kaudu või 
sellega kombineerituna.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 

(45) Toetus peaks võimaldama ÜPP 
eesmärkide saavutamise nimel vähemalt 
kahe ettevõtte vahelise koostöö loomist ja 
elluviimist. Toetus võib sisaldada kõiki 
asjaomase koostöö aspekte, näiteks 
kvaliteedisüsteemide loomine; ühised 
keskkonna- ja kliimameetmed; lühikese 
tarneahela ja kohalike turgude edendamine; 
traditsiooniliste kohalike ja piirkondlike 
kaubamärkide arendamine; 
katseprojektid; põllumajanduse tootlikkuse 
ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) 
töörühma projektid, kohalikud 
arendusprojektid, arukad külad, ostjate 
klubid ja masinaühistud; 
põllumajandusettevõtete partnerlused; 
metsamajandamiskavad; võrgustikud ja 
klastrid; sotsiaalne põllumajandus; 
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tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

kogukonna toetatud põllumajandus; 
LEADERi raames võetavad meetmed; ning 
tootjarühmade ja -organisatsioonide 
moodustamine, samuti teiste 
koostöövormide loomine, mis on vajalik 
ÜPP erieesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Kohalike kogukondade algatatud 
projektide tulemuslikkuse ja eraldatud 
vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid finantseeskirjades 
sätestama, et ELi vahenditest võib 
rahastada ka finants- ja haldusjuhtimise 
kulusid kohalike maakogukondade ja 
teiste sarnaste kohalike osalejate 
teostatavate tegevuste puhul, mille 
eesmärk on määruse (EL) [ühissätete 
määrus] artikli 25 lõike 2 punktis c 
osutatud strateegiate elluviimine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 b) Selleks et konkreetselt edendada 
digiüleminekut ja innovatsiooni, 
soodustada ettevõtluse arendamist, 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet 
maapiirkondades, samuti aruka ja 
kestliku energiavarustuse arendamist 
maapiirkondades, peaksid liikmesriigid 
oma ÜPP strateegiakavade raames 
koostama arukate külade strateegiad ja 
neid rakendama. Et kõiki 
maapiirkondadega seotud struktuurifonde 
(EAFRD, ERF, ESF+ ja EMKF) 
tõhusamalt ära kasutada, tuleks seda 
strateegiat rakendada kogukonna juhitud 
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kohaliku arengu kaudu, nagu on 
sätestatud määruses (EL) ... [uus 
ühissätete määrus]. Seepärast peaks 
EAFRDst ajakohastamisstrateegiatele, 
sealhulgas liikmesriikide ÜPP 
strateegiakavas sätestatud arukate külade 
strateegiale ette nähtud rahalise toetuse 
määraks olema vähemalt 5 % EAFRD 
rahalistest vahenditest.

Selgitus

Arukad külad peaksid olema tulevikus maaelu arengus esiplaanil, mistõttu tuleks 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavade raames arukate külade strateegia väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks eraldada piisavalt EAFRD vahendeid. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks 
eraldada vahendeid ka teistest struktuurifondidest, sest see aitaks ELi maapiirkondi 
elujõulisena hoida.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond saab vastavalt 
vajadusele rahastada mitut teadmiste 
vahetamise ja innovatsiooniga seotud 
meedet, kasutades käesolevas määruses 
välja töötatud sekkumisliike.

(46) Teatises „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ nimetatakse uue 
ÜPP läbiva eesmärgina teadmiste vahetust 
ja keskendumist innovatsioonile. ÜPP 
peaks jätkama interaktiivse 
innovatsioonimudeli toetamist, mis 
võimendab osalejate vahelist koostööd, et 
lisateadmisi parimal võimalikul moel ära 
kasutada, võttes arvesse praktiliste 
lahenduste levitamise eesmärki. 
Põllumajandusalaste teadmiste ja 
innovatsioonisüsteemide raames tuleks 
tugevdada põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuseid. ÜPP strateegiakava 
peaks andma teavet selle kohta, kuidas 
toimub nõustamisteenuste, teadustegevuse 
ja maaeluvõrgustike vaheline koostöö. Iga 
liikmesriik või piirkond (sh õigusliku 
staatuse saanud ja seda praegugi omavad 
piirkonnad) saab vastavalt vajadusele 
rahastada mitut teadmiste vahetamise ja 
innovatsiooniga seotud meedet, kasutades 
käesolevas määruses välja töötatud 
sekkumisliike ja tagades 
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rahastamisvahendid uusimale 
tehnoloogiale juurdepääsuks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada 50 % vahet 90 % 
suunas ELi keskmisest. Selleks et võtta 
arvesse toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

(48) Oluline on juhtida tähelepanu 
asjaolule, et ühtlustamisprotsess tuleks 
viia järk-järgult võimalikult kiiresti 
lõpule, et tagada liikmesriikide vahel aus 
konkurents ja toetada kogu ELis võrdsuse 
põhimõtet. ÜPP strateegiakavade kohaste 
otsetoetuste maksmiseks antav toetus 
tuleks tagada käesoleva määrusega 
kindlaksmääratud riiklikest eraldistest. 
Asjaomased riiklikud eraldised peaksid 
peegeldama jätkuvaid muutusi, mille 
kohaselt suurendatakse hektari kohta 
madalaimat toetust saavatele 
liikmesriikidele antavaid eraldisi järk-
järgult, et vähendada vahet ELi keskmise 
suunas. Selleks et võtta arvesse 
toetusmehhanismi vähendamist ja 
võimalust kasutada liikmesriigis toetuse 
vähendamisest tekkivat summat, tuleks 
lubada, et liikmesriigi ÜPP strateegiakavas 
sätestatud rahaeraldiste kogusumma aastas 
võib ületada riiklikku eraldist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49 a) Tuleks kehtestada objektiivsed 
kriteeriumid, mille abil liidu tasandil 
liigitada piirkonnad ja alad, mis võivad 
saada EAFRDst toetust. Selleks peaks 
liidu tasandil piirkondade ja alade 
määratlemine põhinema ühisel 
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piirkondade liigitussüsteemil, mis on 
kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 
mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/20661 a. Uusimaid 
liigitusi ja andmeid tuleks kasutada 
piisava toetuse tagamiseks, eelkõige 
selleks, et tegeleda arengus mahajäänud 
piirkondadega ning liikmesriigisiseste 
piirkondadevaheliste erinevustega.
__________________
1 a Komisjoni 21. novembri 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/2066, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid 
(ELT L 322, 29.11.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi – 
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 
kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

(52) Võttes arvesse, kui oluline ja 
hädavajalik on võidelda kliimamuutuse 
vastu kooskõlas liidu kohustusega 
rakendada Pariisi kliimakokkulepet ja 
ÜRO säästva arengu eesmärke, panustab 
see programm liidu poliitikas esitatud 
kliimaküsimuste integreerimisse, et 
saavutada 2030. aastaks CO2-heitkoguste 
45 % vähendamine 2010. aastaga 
võrreldes ja 2050. aastaks 
CO2-neutraalsus, ja üldise eesmärgi – 
pühendada vähemalt 30 % ELi eelarve 
kuludest kliimaeesmärkide toetamisele – 
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
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hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste eesmärkidega, mis 
tulenevad kliimamuutuste, metsade, 
elurikkuse ja veega seotud liidu 
õigusaktidest või rahvusvahelistest 
kokkulepetest, on asjakohane koostada üks 
ÜPP strateegiakava liikmesriigi kohta.

(55) Selleks et tagada kõnealuste ÜPP 
strateegiakavade strateegiline laad ja 
lihtsustada seoseid liidu poliitikaga, nimelt 
kehtestatud pikaajaliste riiklike 
eesmärkidega, mis tulenevad 
kliimamuutuste, metsade, elurikkuse ja 
veega seotud liidu õigusaktidest või 
rahvusvahelistest kokkulepetest, on 
asjakohane koostada üks ÜPP 
strateegiakava liikmesriigi kohta.
Liikmesriikide haldusstruktuuri 
nõuetekohaselt arvesse võttes tuleks 
strateegiakavadesse lisada vajaduse korral 
maaelu arengu piirkondlikud meetmed.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa rakendamise 
delegeerimisel riigi tasandil vastavalt 
riiklikule raamistikule, et hõlbustada 
piirkondade vahelist koordineerimist 
riigiüleste probleemidega tegelemisel, on 
asjakohane, et ÜPP strateegiakavades on 
esitatud riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
koosmõju kirjeldus.

(60) Võttes arvesse, et liikmesriikidele 
tuleb võimaldada paindlikkust ÜPP 
strateegiakava teatud osa väljatöötamise ja 
rakendamise delegeerimisel riigi tasandil 
piirkondliku sekkumise programmide 
kaudu kooskõlas riikliku raamistikuga, et 
hõlbustada piirkondade vahelist 
koordineerimist riigiüleste probleemidega 
tegelemisel, on asjakohane, et ÜPP 
strateegiakavades on esitatud riiklike ja 
piirkondlike sekkumiste koosmõju 
kirjeldus, arvestades, et piirkondade 
kindlaksmääramine peaks põhinema 
ühisel piirkondade liigitussüsteemil, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1059/2003, 



AD\1178899ET.docx 25/100 PE629.641v05-00

ET

mida on muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele.

(64) Võttes arvesse probleeme, mis on 
seotud jagatud juhtimise 
halduskoormusega, peaks ÜPP 
strateegiakavas erilist tähelepanu pöörama 
lihtsustamisele nii liidu kui ka liikmesriigi 
tasandil. Komisjon peaks liikmesriike 
abistama, et nad ei peaks kandma 
ebaproportsionaalset halduskoormust.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 71

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. Liikmesriigi 
algatusel antava tehnilise abi suurendamine 
on võimalik ainult Malta puhul.

(71) Komisjoni algatusel peaks EAFRD 
tehnilise abi kaudu toetama tegevusi, mis 
on seotud [horisontaalmääruse artiklis 7] 
osutatud ülesannete täitmisega. Tehnilist 
abi võib osutada ka liikmesriigi algatusel 
ÜPP strateegiakavaga seotud toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalike ülesannete täitmiseks. EAFRDst 
tehnilise abi jaoks antava toetuse 
kogusummat tuleks suurendada 5 %ni 
EAFRD-le ette nähtud rahalisest 
eraldisest. Liikmesriigi algatusel antava 
tehnilise abi suurendamine on võimalik 
ainult Malta puhul.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 73 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73 a) Kontrollikoda on oma 25. oktoobri 
2018. aasta arvamuses nr 7/2018 
sedastanud, et tulemuspõhise süsteemi 
poole liikumine nõuab vajaduste 
kindlakstegemist usaldusväärsete tõendite 
alusel ning seda, et liikmesriigid 
koostaksid usaldusväärset ja võrreldavat 
statistikat. Selgeid, konkreetseid ja 
kvantifitseeritud ELi eesmärke, mille 
saavutamist oleks võimalik mõõta, peaksid 
toetama lõplikult välja töötatud 
mõtestatud väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajad. 

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 75 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75 a) Tulemuspõhine rakendamismudel, 
mis hõlmab tulemuspõhist hindamist, ei 
tohiks kõrvaldada vajadust kontrollida 
kulutuste seaduslikkust ja korrektsust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 92 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(92 a) Euroopa Liidu saarepiirkondades 
esineb põllumajandustegevuse 
elluviimisel ja maapiirkondade arengul 
erilisi raskusi. Seetõttu on soovitav 
hinnata ühise põllumajanduspoliitika 
mõju nendes piirkondades, et kohandada 
nende eripärasid arvesse võtvaid 
strateegiakavasid.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) liikmesriikide koostatavad ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavad 
(edaspidi „ÜPP strateegiakavad“), sihtide 
seadmine, sekkumiste kindlaksmääramine 
ja rahaliste vahendite eraldamine, mis on 
kooskõlas erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

c) liikmesriikide poolt asjakohasel 
juhul koos piirkondadega koostatavad 
ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavad (edaspidi „ÜPP 
strateegiakavad“), sihtide seadmine, 
sekkumiste kindlaksmääramine ja rahaliste 
vahendite eraldamine, mis on kooskõlas 
erieesmärkide ja väljaselgitatud 
vajadustega;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [ühissätete 
määrus]26 II jaotise III peatükki ning 
artikleid 41, 43 ja 60.

__________________ __________________
26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L).

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „keskkonna- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse tagamine“ – 
struktureeritud protsess, mille eesmärk on 
tagada selliste vahendite tulemuslik 
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kohaldamine, mis aitavad vältida ELi 
kulutuste kahjulikku mõju ning 
maksimeerida nende kasulikkust ELi 
keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse 
seisundile, lähtudes komisjoni ELi eelarve 
bioloogilise mitmekesisuse tagamise 
ühtsest raamistikust ning kooskõlas 
riiklike eeskirjade ja suunistega (kui need 
on olemas) või rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) „ilmastikukindluse tagamine“ – 
protsess, mille abil tagatakse riiklike 
eeskirjade ja suuniste (kui need on 
olemas) või rahvusvaheliselt tunnustatud 
normide kohaselt taristu vastupidavus 
negatiivsele kliimamõjule;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j c) „linnapõllumajandus“ – 
linnapiirkonnas toimuv põllumajanduslik 
tegevus.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määratlevad oma 1. Liikmesriigid määratlevad, 
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ÜPP strateegiakavas mõisted 
„põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“:

vajaduse korral koostöös piirkondadega, 
oma ÜPP strateegiakavas vähemalt 
mõisted „põllumajanduslik tegevus“, 
„põllumajandusmaa“, „rahastamiskõlblik 
hektar“, „tegelik põllumajandustootja“ ja 
„noor põllumajandustootja“ ja „uus 
põllumajandustootja“, lähtudes 
järgmisest:

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem, ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 
hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ on maa, mis ei ole 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem ning (juhul kui liikmesriigid nii 
otsustavad) mida ei ole haritud vähemalt 
viis aastat ning mida kasutatakse rohu või 
muude rohttaimede kasvatamiseks kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel), sealhulgas 
põõsaste ja/või puudega metsakarjamaad, 
mis sobivad karjatamiseks või loomasööda 
tootmiseks;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Otsetoetuste vormis 
sekkumisliikide puhul peab 
„rahastamiskõlblik hektar“ olema 
määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad:

c) otsetoetuste vormis sekkumisliikide 
puhul peab „rahastamiskõlblik hektar“ 
olema määratletud nii, et see hõlmab 
põllumajandusliku majapidamise mis tahes 
põllumajandusmaad ning tagab 
nõuetekohased kasutusõigused:

Muudatusettepanek 44
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c – lõik 1 – punkt ii – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „rahastamiskõlblike hektarite“ 
kontseptsiooni kohaldamisel 
linnapõllumajanduse suhtes lähtutakse 
arvessevõetava pindala arvutamisel 
asjakohase põllukultuuri keskmise 
aastase mahu tootmiseks vajaliku pindala 
suurusest.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
määratleda tagamaks, et sissetulekutoetust 
ei eraldata isikutele, kelle põllumajanduslik 
tegevus moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest või kelle 
peamine äritegevus ei ole 
põllumajanduslik, välistamata seejuures 
toetust mitmes valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised tingimused nagu sissetuleku testid, 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid, 
äriühingu eesmärgid ja/või äriühingu 
registrisse kandmine;

d) „tegelik põllumajandustootja“ tuleb 
liikmesriikidel määratleda viisil, millega 
tagatakse, et sissetulekutoetust ei eraldata 
isikutele, kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle peamine 
äritegevus ei ole põllumajanduslik, 
välistamata seejuures toetust mitmes 
valdkonnas tegutsevatele 
põllumajandustootjatele. Mõiste alusel 
peab saama määrata kindlaks, milliseid 
põllumajandustootjaid ei käsitata tegelike 
põllumajandustootjatena, võttes aluseks 
sellised teatavad tingimused nagu 
sissetuleku testid või 
põllumajandusettevõtte tööjõu sisendid;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „uus põllumajandustootja“ peab 
olema määratletud nii, et see hõlmab 
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järgmist:
i) „põllumajandusliku majapidamise 
juhiks“ olemise tingimusi;
ii) asjakohast koolitust ja/või 
asjakohaseid oskusi.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Uue põllumajandustootja“ määratluse 
alla ei kuulu põllumajandustootjad, kes 
kuuluvad punktis e esitatud määratluse 
alla.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut kooskõlas aluslepingu asjakohaste 
eesmärkidega ning see aitab saavutada 
järgmisi üldeesmärke:

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab toiduga kindlustatuse;

a) tõhustada arukat, vastupidavat ja 
mitmekesist põllumajandussektorit, mis 
tagab kestliku, detsentraliseeritud ja 
pikaajalise toiduga kindlustatuse ja 
toiduohutuse ning millega hoitakse samal 
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ajal ära ületootmine;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendada keskkonnahoidu ja 
kliimameetmeid ning panustada liidu 
keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

b) edendada keskkonnahoidu, 
elurikkust ja kliimameetmeid ning 
panustada liidu keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) parandada maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda.

c) püüelda maapiirkondade 
majanduse ja kogukondade 
tasakaalustatud territoriaalse arengu 
poole, mis hõlmab ka tööhõive loomist ja 
säilitamist, pöörates tähelepanu 
rahuldava elatustaseme saavutamisele ja 
maapiirkondade rahvastikukao 
ärahoidmisele;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) suurendada maakeskkonna 
atraktiivsust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, et tagada 
toiduga kindlustatus;

a) toetada põllumajandustootja 
elujõulisust tagavat sissetulekut ja 
vastupanuvõimet kogu liidus, pöörates 
ümber põllumajandustootjate ja 
põllumajandusstruktuuride vähenemise 
suundumuse, et suurendada pikaajalist 
toiduga kindlustatust ning tagada 
kvaliteetse sööda ja toidu tarned;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) saavutada järk-järgult 
liikmesriikide seas täielik väline 
ühtlustamine;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turule orienteeritust, pöörates erilist 
tähelepanu teadusuuringutele, 
tehnoloogiale ja digiüleminekule;

b) suurendada konkurentsivõimet ja 
turu orienteeritust eri turgudele, 
sealhulgas kohalikele ja piirkondlikele 
turgudele, pöörates suuremat tähelepanu 
teadusuuringutele, kestlike tootmisviiside, 
meetodite ja vahendite levitamisele ning 
digiüleminekule, samuti uusimale 
tehnoloogiale juurdepääsu 
parandamisele;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse 
ning säästvasse energiasse;

d) panustada kasvuhoonegaaside 
vähendamisse, kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade tõhusat majandamist nagu 
vesi, muld ja õhk;

e) edendada säästvat arengut ja selliste 
loodusvarade nagu vee, mulla ja õhu 
tõhusat majandamist, kaitset ja nende 
seisundi parandamist;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid, eelkõige 
parandada mulla seisundit, ning säilitada 
elupaiku ja maastikke;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

g) parandada põlvkondade vahetust 
ning olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 60
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) toetada maapiirkondades võrdseid 
võimalusi erimeetmetega, mille eesmärk 
on toetada ja tunnustada naiste tööd 
põllumajanduses, loomakasvatuses, 
käsitöös, turisminduses ja kohalike 
teenuste osutamisel maapiirkondades;

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

h) edendada inimväärset tööhõivet, 
tegevuse mitmekesistamist, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) vähendada maapiirkondades 
vaesust ja tõrjutust;

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) parandada maapiirkondade 
põhiteenuseid ja -taristut.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad 
liikmesriigid tagama ÜPP toetuse lihtsuse 
ja tulemuslikkuse.

2. Erieesmärkide saavutamise nimel 
tagavad komisjon ja liikmesriigid, et ÜPP 
toetuse halduskoormust vähendatakse 
võimalikult palju.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad täiendada I lisas 
sätestatud väljund- ja tulemusnäitajaid 
nende üksikasjalikuma jaotuse abil, et 
kohandada neid vastavalt oma riiklike ja 
piirkondlike strateegiakavade eripärale.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja 
vajaduse korral lisada uusi näitajaid.

välja jäetud

Selgitus

Näitajad peaksid olema lihtsad, proportsionaalsed ja seonduma ÜPP eesmärkidega. 
Saavutatud poliitika tulemusnäitajad peaksid olema liikmesriikide jaoks selged alates 
määruse suhtes kokkuleppele jõudmise hetkest. Nende muutmine delegeeritud õigusaktide abil 
ei ole kulutõhus ega kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega.

Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad püüavad saavutada II jaotises 
seatud eesmärgid, määrates kindlaks 
sekkumised, mis põhinevad käesoleva 
jaotise II, III ja IV peatükis kehtestatud 
sekkumisliikidel, kooskõlas käesolevas 
peatükis kehtestatud ühiste nõuetega. 
Piirkonnad saavad IV peatükis sätestatud 
sekkumised määrata kindlaks artiklis 95 a 
sätestatud piirkondliku sekkumise 
programmide raames.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid töötavad välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Liikmesriigid töötavad asjakohasel juhul 
koostöös piirkondadega välja oma ÜPP 
strateegiakava kohased sekkumised 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ja liidu õiguse üldpõhimõtetega.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Soolise võrdõiguslikkuse ja 

mittediskrimineerimise edendamine
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel, sealhulgas seire, 
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aruandluse ja hindamise käigus, võetakse 
kogu aeg arvesse ja edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust ning soolise perspektiivi 
integreerimist. Liikmesriigid ja komisjon 
võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida 
ÜPP strateegiakavade ettevalmistamisel ja 
rakendamisel ära igasugune 
diskrimineerimine soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel. Eelkõige 
pööratakse ÜPP strateegiakavade 
ettevalmistamisel ja rakendamisel kogu 
aeg tähelepanu puudega inimeste 
juurdepääsuvõimalustele.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Kestlik areng

ÜPP strateegiakavade eesmärke tuleb ellu 
viia kooskõlas kestliku arengu 
põhimõttega ning liidu püüdlustega 
edendada keskkonna säilitamise, 
kaitsmise ja selle kvaliteedi parandamise 
eesmärke, mis on sätestatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli 191 
lõikes 1, võttes arvesse „saastaja maksab“ 
põhimõtet. Liikmesriigid ja komisjon 
tagavad, et ÜPP erieesmärkide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel 
edendatakse keskkonnakaitse nõudeid, 
ressursitõhusust, kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist, 
elurikkust, vastupidavust katastroofidele 
ning riskiennetust ja -juhtimist. 
Sekkumiste kavandamisel ja elluviimisel 
järgitakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtet.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliima ja keskkond; a) kliima, elurikkus ja keskkond;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustöötajate 
sotsiaalsete õiguste austamine.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Seda eesmärki silmas 
pidades püüavad nad eelkõige kehtestada 
riigi, piirkondlikul ja vajaduse korral 
piirkondlikust tasandil madalamal 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste 
alade konkreetseid mulla- ja 
kliimatingimusi ning omadusi, näiteks 
olemasolevat põllumajandustootmist, 
maakasutust, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tootjaorganisatsioonide loomine 
ning nende arengu toetamine;

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamine ning detsentraliseeritud 
toiduainete ja põllumajanduse 
tarneahelate kujundamine;

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend. 
Vahend peaks tagama vähemalt järgmised 
elemendid ja funktsioonid.
a) Elemendid
– põllumajandusettevõtet käsitlev 
asjakohane teave, mis põhineb põldude 
identifitseerimise süsteemil (LPIS) ning 
ühtsel haldus- ja kontrollisüsteemil 
(IACS);
– mullaproove käsitlev teave vastavalt 
asjakohasele ruumilisele ja ajalisele 
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skaalale;
– teave asjakohaste majandamistavade, 
varasemate saagiandmete ning 
saagikuseesmärkide kohta;
– teave põllumajandusettevõttes toitainete 
haldamise suhtes kohaldatavate 
asjakohaste õiguslike piirangute ja nõuete 
kohta;
– täielik toitainete eelarve.
b) Funktsioonid
– eri allikatest (põldude identifitseerimise 
süsteemist (LPIS), ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist (IACS), 
põllumajandustootja koostatud andmetest, 
mullaanalüüsidest jne) pärit teabe 
võimalikult ulatuslik automaatne 
koondamine, et vältida 
põllumajandustootjate andmete 
topeltsisestamist;
– kahepoolne suhtlemine 
makseasutuste/korraldusasutuste ja 
põllumajandustootjate vahel on lubatud;
– modulaarsus ja võimalus toetada 
täiendavaid jätkusuutlikkuse eesmärke 
(nt heitkoguste ohjamine, veemajandus);
– ELi andmete koostalitlusvõime, avatuse 
ja taaskasutamise põhimõtete järgimine;
– andmete turvalisuse ja privaatsuse 
tagamine kooskõlas parimate kehtivate 
standarditega.

Selgitus

Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustava abivahendi elemendid ja 
funktsioonid tuleks lisada alusakti.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 60 000 
eurot, tehes seda järgmiselt:

1. Liikmesriigid vähendavad selliste 
otsetoetuste summasid, mida eraldatakse 
põllumajandustootjale vastavalt 
käesolevale peatükile asjaomase 
kalendriaasta kohta ja mis ületavad 
60 000 eurot.

(a) vähemalt 25 % vahemikku 60 000–
75 000 eurot jääva summa puhul;
(b) vähemalt 50 % vahemikku 75 000–
90 000 eurot jääva summa puhul;
(c) vähemalt 75 % vahemikku 90 000–
100 000 eurot jääva summa puhul;
(d) 100 % üle 100 000 euro ulatuva 
summa puhul.

Selgitus

Otsetoetuste vähendamine/piiramine toob kaasa kummalised stiimulid, mis ei toeta 
põllumajandusettevõtete struktuurilist arengut. 60 000 eurost suuremate otsetoetuste 
vähendamine ei mõjutaks kahjulikult üksnes erakordselt suuri üksusi, vaid ka keskmise 
suurusega üksusi, kes on samuti soovinud investeerida ja kasvada. Kui artiklis 15 kavandatud 
ülemmäärasid rakendatakse, võib see samuti luua stiimuli põllumajandusettevõtete jaotuseks, 
mida ei saa pidada asjakohaseks. Palkade ja nendega seotud maksete arvutamine tooks kaasa 
halduskoormuse nii põllumajandustootjale kui ka liikmesriigile. Vajalik on lihtsustamine.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevuse ja sellega 
seotud tegevustega, sealhulgas tööhõivega 
seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega ja sellega seotud tegevustega, 
kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid keskmisi 
standardpalku korrutatuna asjaomase 
põllumajandustootja poolt deklareeritud 
aastaste tööühikute arvuga.

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandusliku tegevuse või sellega 
seotud tegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid tegelikke 
tööjõukulusid ja palku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Põllumajandustootjatele, kelle 
puhul on kindlaks tehtud, et nad lõid 
käesoleva artikli õiguslike tagajärgede 
ärahoidmiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult, ei anta soodustust, mis 
seisneb toetuse vähendamise vältimises.

Muudatusettepanek 82
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus, 
et oleks tagatud eraldiste nõuetekohane 
jaotamine toetuse saamise õigustele 
vastavatele toetusesaajatele.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega, millega 
kehtestatakse lõikes 1 osutatud maksete 
vähendamiste arvutamise ühtlustatud alus.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise.

Liikmesriigid kehtestavad pindalaga seotud 
künnise ja annavad tootmiskohustusega 
sidumata otsetoetust üksnes tegelikele 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajandusliku majapidamise 
rahastamiskõlblik pindala, mille eest 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetusi 
taotletakse, ületab selle pindala künnise. 
Selle künnisega nähakse 
linnapõllumajandusele ette eriväärtused.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muud põllumajandustootjad, kes 
määratakse kindlaks objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel ning kes vastavalt artiklis 96 
kirjeldatud vajaduste hindamisele on 
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artiklis 6 sätestatud erieesmärkide suhtes 
haavatavamad või nende saavutamiseks 
asjakohasemad, pöörates prioriteetide 
seadmisel erilist tähelepanu naiste 
kaasamisele põllumajandustegevusse.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
toetust, käesolevas jaos ja käesoleva 
peatüki 3. jaos osutatud otsetoetuste 
asemel. Liikmesriigid kavandavad 
vastavad sekkumised ÜPP strateegiakavas 
põllumajandustootjate jaoks vabatahtlike 
sekkumistena.

Liikmesriigid võivad anda liikmesriigi 
poolt kindlaks määratud väikestele 
põllumajandustootjatele kindlasummalist 
või hektari kohta makstavat toetust 
käesolevas jaos ja käesoleva peatüki 3. jaos 
osutatud otsetoetuste asemel. Liikmesriigid 
kavandavad vastavad sekkumised ÜPP 
strateegiakavas põllumajandustootjate 
jaoks vabatahtlike sekkumistena.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
täiendava sissetulekutoetuse artikli 4 
lõike 1 punktis d sätestatud 
kriteeriumidele vastavalt määratletud 
noortele põllumajandustootjatele 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning 
kellel on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
ja uute põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist 
maapiirkondades“, mis on kehtestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g, ning selleks, et 
suunata vähemalt 2 % oma otsetoetuste 
eraldistest selle eesmärgi saavutamisele 
kooskõlas artikli 86 lõikega 4, võivad 
liikmesriigid sätestada täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust põhilise sissetulekutoetuse 
raames, millele on osutatud artiklis 17.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
tootmiskohustusega sidumata iga-aastase 
toetuse vormis rahastamiskõlbliku hektari 
kohta.

3. Täiendavat sissetulekutoetust 
noortele põllumajandustootjatele antakse 
kuni 7 aastaks tootmiskohustusega 
sidumata iga-aastase toetuse vormis 
rahastamiskõlbliku hektari kohta; see 
võidakse arvutada välja riigi tasandil või 
vastavalt artikli 18 lõikes 2 määratletud 
territooriumidele.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
erisätted tootjaorganisatsioonidesse või 
ühistutesse kuuluvate noorte 
põllumajandustootjate kohta, et nad ei 
jääks selliste üksustega liitumisel ilma 
käesoleva artikli kohasest toetusest.
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 3 – peatükk 2 – jagu 2 – alajagu 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliima- ja keskkonnakavad Kliima-, elurikkuse ja keskkonnakavad

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad 
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
otsustavad liikmesriigid anda toetust 
tegelikele põllumajandustootjatele, kes 
võtavad kohustuse kasutada 
rahastamiskõlblikel hektaritel kliimat, nii 
looduses kui ka põllumajanduses esinevat 
elurikkust ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Liikmesriigid koostavad 
asjakohasel juhul koostöös piirkondadega 
käesoleva artikli alusel toetuse andmise 
eesmärgil kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu. Kõnealused 
tavad peavad olema kavandatud nii, et 
need vastaksid ühele või mitmele 
konkreetsele keskkonna- ja kliimaalasele 
eesmärgile, mis on esitatud artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõnealused tavad peavad olema 
kavandatud nii, et vastaksid ühele või 
mitmele konkreetsele keskkonna- ja 
kliimaalasele eesmärgile, mis on esitatud 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f.

välja jäetud

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli alusel toimuv sekkumine on 
kooskõlas artikliga 65.

7. Liikmesriigid tagavad asjakohasel 
juhul koostöös piirkondadega, et 
käesoleva artikli alusel toimuv sekkumine 
on kooskõlas artikliga 65.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonil on õigus võtta välja jäetud
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kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis täiendavad käesolevat 
määrust lisaeeskirjadega ökokavade 
kohta.

Selgitus

Kõik vajalikud eeskirjad tuleks sätestada alusmääruses. See oleks oluline, sest otsused nendes 
küsimustes tuleks teha nõukogu ja parlamendi tasandil. Lisaks sellele tuleks ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisel teada kõiki asjaomaseid ELi eeskirju.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
süsinikusisalduse suurendamine;

i) mullakaitse, sealhulgas muldade 
veesidumisvõime ja süsinikusisalduse 
suurendamine;

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega ja nende mõju 
leevendamisega;

b) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses kliimamuutustega 
kohanemisega;

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 

f) müügiedendus, teavitustegevus ja 
turustamine, sealhulgas meetmed ja 
tegevused, millega soovitakse eelkõige 
tõsta tarbijate teadlikkust liidu 
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kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning turgude 
mitmekesistamine;

kvaliteedikavadest ja tervislike dieetide 
olulisusest ning mitmekesistada 
põllumajanduslikke tegevusi, sh kohalike 
ja piirkondlike omadustega 
põllumajandustoodete tootmist, ning 
põllumajandusega seotud tegevusi, nt 
agroturismi ja metsamajandust;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud; d) investeeringud, eelkõige 
maapiirkondade taristusse;

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja 
põllumajandusettevõtluse stardiabi;

e) noorte põllumajandustootjate ja 
uute põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine;

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) maapiirkondades naiste toetamine;

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) arukate külade strateegia 
väljatöötamine.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) mägi- ja muud alad, kus valitsevad 
kõrguse, pinnakalde, kehvade muldade, 
kliima või muude tegurite tõttu 
ebasoodsad tingimused.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. eraldatud või suhteliselt halvasti 
juurdepääsetavad alad

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest ja 
kulukategooriatest ning see peab hõlmama 
vähemalt järgmist:

Liikmesriigid koostavad mittetäieliku 
loetelu rahastamiskõlbmatutest 
investeeringutest ja kulukategooriatest ning 
see peab hõlmama vähemalt järgmist:

Selgitus

Täieliku loetelu koostamine rahastamiskõlbmatutest investeeringutest oleks keeruline. Kas iga 
investeering, mida loetelus ei ole, on vastuvõetav? Targem oleks esitada soovituslik loetelu 
rahastamiskõlbmatutest investeeringutest.
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) maa ostmine, välja arvatud maa 
ostmine keskkonnakaitseks või maa 
ostmine noorte põllumajandustootjate 
poolt, kasutades selleks 
rahastamisvahendeid;

c) maa ostmine summa eest, mis 
ületab 10 % asjakohase tegevuse 
rahastamiskõlblikest kogukuludest, välja 
arvatud maa ostmine keskkonnakaitseks 
või maa ostmine noorte või uute 
põllumajandustootjate poolt, kasutades 
selleks rahastamisvahendeid;

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) investeeringud maapiirkonna 
põhiteenustesse;

b) investeeringud maapiirkonna 
avaliku ja erasektori pakutavatesse 
põhiteenustesse, sealhulgas 
digitaliseerimine;

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) investeeringud, mida toetatakse 
[ühissätete määruse] artiklis 26 
määratletud kogukonna juhitud kohaliku 
arengu strateegiate kaudu;

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) noorte põllumajandustootjate 
tehtud investeeringud;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) põllumajanduslikud 
investeeringud, mis tehakse looduslike või 
muude pindalapõhiste piirangutega 
aladel.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabi

Noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, ennetähtaegselt pensionile 
jäämise kavad, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks ja põllumajandusettevõtluse 
stardiabiks käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi 
täpsustab, et aidata kaasa artiklis 6 osutatud 
erieesmärkide saavutamisele.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamiseks, ennetähtaegselt pensionile 
jäämise kavadeks, 
põllumajandusettevõtluse stardiabiks ning 
maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamiseks (kui 
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need loovad või säilitavad töökohti) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi täpsustab, et 
aidata kaasa artiklis 6 osutatud ühe või 
rohkema erieesmärgi saavutamisele.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) uute põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine;

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) liikmesriigid võivad kehtestada 
tootjaorganisatsioonidesse või ühistutesse 
astuvate noorte põllumajandustootjate 
kohta erisätted, et nad ei jääks stardiabist 
ilma. Nimetatud sätetes järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet ning 
määratakse kindlaks noore 
põllumajandustootja osalemine 
tootjaorganisatsioonis või ühistus;

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
seoses põllumajanduse või metsamajanduse 
või põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku mitmekesistamisega;

b) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
ning maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamine seoses 
põllumajanduse, metsamajanduse, 
biomajanduse, ringmajanduse, turismi ja 
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maapiirkondade muude sektoritega või 
põllumajandusliku majapidamise 
sissetuleku mitmekesistamisega;

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
sellisele mittepõllumajanduslikule 
tegevusele maapiirkondades, mis kuuluvad 
kohalike arengustrateegiate alla.

c) põllumajandusettevõtluse stardiabi 
ning maapiirkondade mikro- ja väikeste 
ettevõtjate kasvu soodustamine sellise 
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul, 
millega tegelevad oma tegevust 
mitmekesistavad põllumajandustootjad 
ning väikesed ja mikroettevõtjad ja 
füüsilised isikud maapiirkondades, mis 
kuuluvad kohalike arengustrateegiate alla.

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajandustootjate 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavad.

Selgitus

Selleks et kiirendada põllumajandustootjate põlvkondade vahetust, peaksid liikmesriigid 
saama anda selle sekkumisliigi alusel toetust ka selliste põllumajandustootjate 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavadele, kes annavad oma põllumajanduslikud 
majapidamised üle noortele põllumajandustootjatele.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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4 a. Liikmesriigid võivad anda kuni 1/3 
eelmises lõikes sätestatud summast 
põllumajandustootjate ennetähtaegselt 
pensionile jäämise kavadele nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Selgitus

Selleks et kiirendada põlvkondade vahetust, peaks liikmesriikidel olema võimalik kehtestada 
ennetähtaegselt pensionile jäämise kavad, mida tuleks osaliselt rahastada noortele 
põllumajandustootjatele ette nähtud rahalisest toetusest.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid võivad anda toetust 
riskijuhtimisvahenditele käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
annavad liikmesriigid toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma tootmist ja sissetulekuriske 
väljapoole nende kontrolli jäävat 
põllumajandustegevust, nii et see aitab 
kaasa artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.

2. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda toetust selleks, et 
edendada riskijuhtimisvahendeid, mis 
aitavad tegelikel põllumajandustootjatel 
juhtida oma põllumajandustegevusega 
seotud ettenägematuid ja väljapoole nende 
kontrolli jäävaid tootmis- ja 
sissetulekuriske ning mis aitavad kaasa 
artiklis 6 osutatud erieesmärkide 
saavutamisele.
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) avaliku sektori vahendeid 
eraldatakse kindlustusmaksete tegemiseks 
ainult juhul, kui toetusesaaja kohustub 
võtma riski (riskile avatust) minimeerivaid 
leevendusmeetmeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes selleks, et katta vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.

5. Liikmesriigid tagavad, et toetust 
antakse üksnes juhul, kui on võetud 
meetmeid riskide leevendamiseks või 
minimeerimiseks, ning niisuguste kahjude 
katmiseks, mis moodustavad vähemalt 
20 % keskmisest aastatoodangust või 
põllumajandustootja sissetulekust eelneva 
kolmeaastase perioodi või eelneva 
viieaastase perioodi kolme aasta keskmise 
alusel, välja arvatud kõige kõrgem ja kõige 
madalam näitaja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 72 a
Arukate külade strateegia väljatöötamine

1. Selleks et edendada 
digiüleminekut ja innovatsiooni, 
soodustada ettevõtluse arendamist, 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet 
maapiirkondades, töötavad liikmesriigid 
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oma ÜPP strateegiakavades välja arukate 
külade strateegia ja rakendavad seda, 
võttes arvesse artikli 64 punktides a, b, d, 
e, g ja h sätestatud sekkumisliike ning 
elemente, mis tagavad artiklis 102 
sätestatud ajakohastamise ja strateegiad.
2. Liikmesriigid peaksid lisaks 
eelmises lõikes osutatud sekkumisliikidele 
pöörama erilist tähelepanu meetmetele, 
mille raames tegeletakse maapiirkondades 
järgmiste küsimustega:
a) maapiirkondade majanduse 
digiüleminek;
b) täppispõllumajandus;
c) digiplatvormide arendamine;
d) liikuvus maapiirkondades;
e) sotsiaalne innovatsioon;
f) arukate energiasüsteemide, 
nutivõrkude ja aruka energiasalvestuse 
väljatöötamine kohalikul tasandil ning 
energiaühistute arendamise toetamine.
3. Liikmesriigid võtavad eriliselt 
arvesse EAFRD ning teiste Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahelist kooskõlastamist, nagu on 
sätestatud artikli 98 punkti d 
alapunktis iii.
4. Liikmesriigid võivad lisada oma 
arukate külade strateegia kogukondade 
juhitud kohaliku arengu integreeritud 
strateegiatesse, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2018/xxxx [uus ühissätete 
määrus] artikli 25 punktis c.

Selgitus

Arukad külad peaksid olema tulevikus maaelu arengus esiplaanil, mistõttu tuleks 
liikmesriikide ÜPP strateegiakavade raames arukate külade strateegiate väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks eraldada piisavalt EAFRD vahendeid. Selle eesmärgi täitmiseks tuleks 
eraldada vahendeid ka teistest struktuurifondidest, sest see aitaks ELi maapiirkondi 
elujõulisena hoida.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÜPP strateegiakava korraldusasutus või 
muu selleks määratud vahendusasutus 
määrab kindlaks valikukriteeriumid 
järgmiste sekkumisliikide puhul: 
investeeringud, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine, 
põllumajandusettevõtluse stardiabi, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
pärast konsulteerimist artiklis 111 osutatud 
seirekomisjoniga. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
toetuse suunamine vastavalt sekkumise 
eesmärgile.

ÜPP strateegiakava riiklik või asjakohasel 
juhul piirkondlik korraldusasutus või muu 
selleks määratud vahendusasutus määrab 
kindlaks valikukriteeriumid järgmiste 
sekkumisliikide puhul: investeeringud, 
noorte põllumajandustootjate ja uute 
põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine, põllumajandusettevõtluse 
stardiabi ning maapiirkondade mikro- ja 
väikeste ettevõtjate kasvu soodustamine, 
koostöö, teadmiste vahetamine ja teave, 
erimeetmed maapiirkondades naiste 
toetamiseks, pärast konsulteerimist 
artiklis 111 osutatud seirekomisjoniga. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja toetuse suunamine 
vastavalt sekkumise eesmärgile. 
Toetusesaajad valitakse konkursikutsete 
põhjal, kasutades selleks tulemuslikke 
majanduslikke, sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid kriteeriume.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevuste valimisel tagavad 
korraldusasutused, et kavandatud 
sekkumismeetmetega tagatakse 
ilmastikukindlus ning keskkonna- ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 4



PE629.641v05-00 60/100 AD\1178899ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
saanud programmi „Horisont 2020“ või 
„Euroopa horisont“ kvaliteedimärgise või 
on valitud välja programmi „Life+“ 
raames, tingimusel et sellised tegevused on 
ÜPP strateegiakavaga kooskõlas.

4. Valikukriteeriumid ei tohi olla 
kindlaks määratud tegevuste puhul, mis on 
valitud välja programmi „Life+“ raames, 
tingimusel et sellised tegevused on ÜPP 
strateegiakavaga kooskõlas.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on jooksevhindades 78 811 miljonit eurot 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–202738.

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 
1. jaanuarist 2021 kuni 
31. detsembrini 2027 on 2018. aasta 
hindades 96 712 miljonit eurot kooskõlas 
mitmeaastase finantsraamistikuga 
aastateks 2021–202738.

_________________ _________________
38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

38 Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM(2018) 322 final.
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Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav ühtne EAFRD osaluse määr.

1. ÜPP strateegiakavadega 
kehtestatakse kõikidele sekkumistele 
kohaldatav EAFRD toetuse osaluse määr 
kõigis piirkondades, mis vastavad ühise 
statistiliste territoriaalüksuste liigituse 
2. tasandile (edaspidi „NUTS 2. tasandi 
piirkonnad“), mis loodi 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003, mida on 
muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EAFRD vahendid eraldatakse 
järgmisele kolmele NUTS 2. tasandi 
piirkonna kategooriale:
a) vähem arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on väiksem kui 75 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „vähem arenenud piirkonnad“);
b) üleminekupiirkonnad, mille SKP 
elaniku kohta on vahemikus 75–100 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „üleminekupiirkonnad“);
c) enam arenenud piirkonnad, mille 
SKP elaniku kohta on suurem kui 100 % 
ELi 27 liikmesriigi keskmisest SKPst 
(edaspidi „enam arenenud piirkonnad“).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Piirkondade klassifitseerimine 
ühte kolmest piirkonnakategooriast 
määratakse kindlaks selle alusel, kuidas 
iga piirkonna SKP elaniku kohta, mis on 
väljendatud ostujõu standardites ja 
arvutatud liidu arvandmete alusel 
ajavahemikuks 2014–2016 või seoses 
määrusega (EÜ) nr 1059/2003 (mida on 
muudetud komisjoni 
määrusega (EL) 2016/2066) liikmesriikide 
arvutatud ja esitatud andemete alusel, on 
seotud ELi 27 liikmesriigi sama 
võrdlusperioodi keskmise SKPga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);

a) 85 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest äärepoolseimates 
piirkondades ja Egeuse mere väikesaartel 
(määruse (EL) nr 229/2013 tähenduses);
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 70 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest vähem arenenud 
piirkondades;

b) 85 % vähem arenenud piirkondade 
puhul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 65 % rahastamiskõlblikest 
kuludest artikli 66 kohaste maksete puhul;

c) 65 % üleminekupiirkondade puhul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) 43 % rahastamiskõlblikest avaliku 
sektori kuludest muudes piirkondades.

d) 50 % enam arenenud piirkondade 
puhul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, on piirkondade puhul, 
millele võib anda artikli 66 kohast toetust 
ning mis ei ole hõlmatud punktidega a, b 
ja c, EAFRD osaluse maksimummäär 
65 % rahastamiskõlblikest kuludest.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 

a) 85 % käesoleva määruse artiklis 65 
osutatud halduskohustuste, käesoleva 
määruse artiklis 67 osutatud toetusmaksete, 
käesoleva määruse artiklis 68 osutatud 
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mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule 
arengule;

mittetulusate investeeringute, käesoleva 
määruse artikli 71 kohaste Euroopa 
innovatsioonipartnerluse toetamise ning 
programmi „LEADER“ puhul, millele on 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [CPR] artiklis 25 osutatud 
kui kogukonna juhitud kohalikule arengule.

1. Vähemalt 10 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
programmile „LEADER“, millele on 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
artiklis 25 osutatud kui kogukonna juhitud 
kohalikule arengule.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vähemalt 5 % EAFRD 
koguosalusest ÜPP strateegiakavas, nagu 
on esitatud IX lisas, nähakse ette 
elementidele, millega tagatakse artikli 102 
punktis a sätestatud ÜPP kaasajastamine, 
ja artikli 102 punktis b sätestatud 
strateegiatele.

Selgitus

5 % EAFRD osalusest tuleks eraldada strateegiatele, mis tagavad põllumajandusliku 
toidutööstussektori ajakohastamise, ja arukate külade strateegiatele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas nähakse ette 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f, välja arvatud 
artikli 66 kohased sekkumised.

Vähemalt 30 % EAFRD koguosalusest 
ÜPP strateegiakavas, nagu on esitatud 
IX lisas, nähakse ette igat liiki 
sekkumisteks, millega saavutada 
keskkonna- ja kliimaalaseid erieesmärke, 
mis on esitatud käesoleva määruse artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f.

Selgitus

Support for areas with natural constraints is excluded in the proposal from the EAFRD 
contribution earmarked for interventions addressing specific environmental and climate 
objectives. This exclusion is unacceptable. The Rural Development Programme makes it 
possible to make payments to farmers in areas where, for example, they are facing difficult 
climatic conditions. These payments mitigate the risks associated with land abandonment, 
desertification, biodiversity loss and loss of valuable rural areas. The establishment of areas 
is based on the criteria laid down in rural development legislation.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni 4 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud artiklis 
112.

Kuni 5 % EAFRD koguosalusest ÜPP 
strateegiakavas, nagu on esitatud IX lisas, 
võib kasutada liikmesriikide algatusel 
võetud tehnilise abi meetmete 
rahastamiseks, millele on osutatud 
artiklis 112.

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõuandeteenustega seotud suurema arvu kohustuste tõttu tuleks 
suurendada tehnilise abi jaoks antavat toetust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 86 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist“, mis on sätestatud 
artikli 6 lõike 1 punktis g. Lähtudes 
olukorra tugevate ja nõrkade külgede, 
võimaluste ja ohtude analüüsist (edaspidi 
„SWOT-analüüs“) ning käsitlemist 
vajavate vajaduste kindlakstegemisest 
kasutatakse summat järgmisteks 
sekkumisliikideks:

4. Iga liikmesriigi puhul peab X lisas 
kehtestatud miinimumsumma olema ette 
nähtud selleks, et aidata kaasa 
erieesmärgile „olla atraktiivne noorte ja 
uute põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist“, mis on 
sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis g. 
Lähtudes olukorra tugevate ja nõrkade 
külgede, võimaluste ja ohtude analüüsist 
(edaspidi „SWOT-analüüs“) ning 
käsitlemist vajavate vajaduste 
kindlakstegemisest kasutatakse summat 
järgmisteks sekkumisliikideks:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ilma et see piiraks esimeses lõigus 
sätestatut, ei tohi liikmesriik määrata 
noortele põllumajandustootjatele eraldist, 
mis oleks väiksem perioodil 2014–2020 
sama eesmärgi täitmiseks määratud 
keskmisest aastasest eraldisest;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vähemalt 70 % VII lisas sätestatud 
summadest tuleb sihtotstarbeliselt 
eraldada jätkusuutlikkuse tagamiseks 
antavaks põhiliseks sissetulekutoetuseks, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
2. jao 1. alajaos.
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Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes vastavalt määruse (EL) 
nr 1307/2013 artikli 53 lõikele 4 kasutasid 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuseks rohkem kui 13 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud kõnealuse määruse II lisas, 
otsustada kasutada tootmiskohustusega 
seotud sissetulekutoetust rohkem kui 10 % 
ulatuses VII lisaga ette nähtud summast. 
Saadav protsendimäär ei tohi ületada 
protsendimäära, mille komisjon on heaks 
kiitnud vabatahtliku tootmiskohustusega 
seotud toetuse puhul 2018. taotlusaasta 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 2 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 10 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse III 
jaotise II peatüki 2. jao 1. alajao kohaselt 
valgurikaste taimede toetusele.

Esimeses lõigus osutatud protsendimäära 
võib suurendada kuni 4 % võrra, 
tingimusel et summa, mis vastab 16 % 
ületavale protsendimäärale, eraldatakse 
III jaotise II peatüki 3. jao 1. alajao 
kohaselt valgurikaste taimede toetusele.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EAFRD rahaeraldise puhul 
nähakse väikese rahvaarvuga 
maapiirkondade jaoks ette konkreetne 
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lisasumma.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriigid näeb oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma mitmekordistamine ilma 
artiklis 89 osutatud varieeruvusprotsendi 
kohaldamata ja kavandatud väljundid 
olema käesoleva soovitusliku 
rahaeraldisega võrdsed.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad näevad oma ÜPP 
strateegiakavas ette soovitusliku 
rahaeraldise iga sekkumise jaoks. Iga 
sekkumise puhul peab kavandatud 
ühikusumma (ilma artiklis 89 osutatud 
varieeruvusprotsenti kohaldamata) ja 
kavandatud väljundite korrutis olema 
käesoleva soovitusliku rahaeraldisega 
võrdne.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid otsustada ümber paigutada:

Artikli 106 lõikega 1 ette nähtud ÜPP 
strateegiakava ettepanekus võivad 
liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad otsustada ümber paigutada:

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostav oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
saavutamiseks.

Liikmesriigid koostavad asjakohasel juhul 
koos piirkondadega oma ÜPP 
strateegiakavad kooskõlas käesoleva 
määrusega, et rakendada EAGFi ja 
EAFRD poolt rahastatavat liidu toetust 
artiklis 6 sätestatud erieesmärkide 
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saavutamiseks.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määravad liikmesriigid 
ja asjakohasel juhul piirkonnad oma ÜPP 
strateegiakavades artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik koostab kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Iga liikmesriik koostab asjakohasel juhul 
koostöös piirkondadega kogu oma 
territooriumi kohta eraldiseisva ÜPP 
strateegiakava.

Muudatusettepanek 154
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜPP strateegiakava elemendid 
hõlmavad piirkondlikku tasandit, peavad 
liikmesriigid tagama nende sidususe ja 
kooskõla riiklikul tasandil kehtestatud 

Kui ÜPP strateegiakava elemendid on 
kehtestatud ja neid rakendatakse 
piirkondlikul tasandil piirkondliku 
sekkumise programmide kaudu, tagavad 
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ÜPP strateegiakavaga. liikmesriigid nende sidususe ja kooskõla 
ÜPP strateegiakavadega.

Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid ning vajaduse korral 
sotsiaalse kaasatuse, põhiõiguste, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise 
edendamise eest vastutavad organid.

c) asjaomased kodanikuühiskonda 
esindavad organid, keskkonnavaldkonna 
partnerid ning sotsiaalse kaasatuse, 
põhiõiguste, puudega inimeste õiguste, 
soolise võrdõiguslikkuse ja 
mittediskrimineerimise edendamise eest 
vastutavad organid.

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kohalikud tegevusrühmad või 
muud allpiirkondlikud arenguasutused, 
kes saavad programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatavaid 
vahendeid kasutada.

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid ÜPP strateegiakava 
ettevalmistamisse.

Liikmesriigid kaasavad kõnealused 
partnerid võrdsetel tingimustel ÜPP 
strateegiakavade ettevalmistamisse ja 
rakendamisse.
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Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Partnerluse korraldamine ja rakendamine 
toimub kooskõlas komisjoni delegeeritud 
määrusega (EL) nr 240/2014.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon loob partnerite jaoks 
kontaktpunkti, millega tagatakse nende 
jaoks vahetu juurdepääs komisjonile.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad 
nõuetekohase finantsjuhtimise ning ELi 
vahendite tõhusa ja tulemusliku 
kasutamise. Nad hoiavad ära igasuguse 
õigusnormide rikkumise ning ELi 
vahendite ebatõhusa kasutamise. 
Liikmesriigid ja komisjon teevad 
üheskoos tööd selle nimel, et kaitsta ELi 
finantshuve ning tagada, et järgitakse 
huvide konflikti tõkestavaid õigusakte. 
Nad võtavad ennetusmeetmed pettuste, 
korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevuse vastu ning võtavad ka meetmeid 
huvide konflikti tekitavate olukordade 
ärahoidmiseks.
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Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ja maaelu arengu 
sekkumiste kirjeldus;

d) strateegias sätestatud otsetoetuste, 
sektoripõhiste ning maaelu ja arengu 
sekkumiste kirjeldus ning piirkondliku 
juhtimise ja rakendamise korral otsene 
viide seotud piirkondlikule 
auditiprogrammile, nagu on sätestatud 
artikli 95 lõike 2 punktis f;

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sihtväärtus ja rahastamiskavad; e) sihtväärtus ja rahastamiskavad, 
sealhulgas asjakohasel juhul piirkondliku 
sekkumise programmides esitatud 
sihtväärtused ja rahastamiskavad;

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) lõppsaajate huvides toimuva 
lihtsustamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud elementide 
kirjeldus.

h) lõplike toetusesaajate huvides 
toimuva lihtsustamise, 
rahastamisprogrammide paindlikkuse 
suurendamise ja halduskoormuse 
vähendamisega seotud meetmete kogum.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1 – punkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) maaelu arengu programmi 
teostamise liigendatud kirjeldus, mis 
hõlmab üksikasjalike otsuste tegemise 
delegeerimist kohalikele 
tegevusrühmadele või muudele 
allpiirkondlikele arenguasutustele, kellel 
on õigus programmi „LEADER“ 
sekkumismeetmete jaoks eraldatud 
vahendeid kasutada.

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) III lisa partneritega konsulteerimise 
kohta;

c) III lisa partneritega 
konsulteerimise, partnerite esitatud 
dokumenteeritud seisukohade ning 
selgituse kohta, kas ja kuidas 
korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud;

Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) VI lisa piirkondliku sekkumise 
programmide kohta.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 95 a
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Piirkondliku sekkumise programmid
Iga piirkondliku sekkumise programm 
sisaldab vähemalt järgmisi jagusid:
a) SWOT-analüüsi kokkuvõte;
b) vajaduste hindamise kokkuvõte;
c) sekkumisstrateegia;
d) kooskõlas artiklis 99 sätestatud 
riikliku strateegiakavaga piirkondlikul 
tasandil juhitavate ja rakendatavate 
sekkumiste toimimisalane kirjeldus. 
Konkreetsemalt sisaldab iga artikli 95 a 
punktis c osutatud strateegias sätestatud 
sekkumine järgmisi elemente:
i) abi kirjeldus;
ii) toetuskõlblikkuse tingimused;
iii) toetusmäär;
iv) toetuse ühikusumma arvutamine;
v) rahastamiskava;
vi) tulemusnäitajad;
vii) sihtväärtused;
viii) selgitus sihtväärtuste saavutamise 
kohta;
e) mitmeaastane finantsraamistik;
f) juhtimis- ja 
koordineerimissüsteemi kirjeldus.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) liikmesriikide 
põllumajandustoodetega seotud 
omavarustatuse analüüs;

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 97 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte põllumajandustootjate 
jaoks ja soodustada nende ettevõtluse 
arendamist“, mis on sätestatud artikli 6 
lõike 1 punktis g, esitatakse ülevaade ÜPP 
strateegiakava vastavatest sekkumistest 
ning eritingimustest, nagu näiteks artiklite 
22 lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

c) seoses erieesmärgiga „olla 
atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada nende ettevõtluse arendamist“, 
mis on sätestatud artikli 6 lõike 1 punktis g, 
esitatakse ülevaade ÜPP strateegiakava 
vastavatest sekkumistest ning 
eritingimustest, mille näiteks on artikli 22 
lõikes 4, artiklites 27, 69 ja artikli 71 
lõikes 7 esitatud tingimused. Eelkõige 
osutavad liikmesriigid artikli 86 lõikele 5, 
kui nad esitavad oma rahastamiskava 
seoses sekkumisliikidega, millele on 
osutatud artiklites 27 ja 69. Ülevaates 
selgitatakse ka koosmõju riiklike 
vahenditega, et parandada liidu ja 
siseriiklike meetmete vahelist kooskõla 
kõnealuses valdkonnas;

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) riiklike ja piirkondlike sekkumiste 
vaheliste seoste kirjeldus, sealhulgas 
rahaeraldiste jaotamine sekkumise kohta ja 
fondi kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 102 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kirjeldus, kuidas toimib strateegia 
digitehnoloogia arendamiseks 
põllumajanduses ja maapiirkondades ning 
kõnealustest tehnoloogiatest kasutamiseks 
ÜPP strateegiakava tulemuslikkuse ja 

b) strateegiad digitehnoloogia 
arendamiseks põllumajanduses ja 
maapiirkondades, arukate külade 
arendamiseks ning kõnealuste 
tehnoloogiate kasutamiseks ÜPP 
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tõhususe parandamise nimel. strateegiakava sekkumiste tulemuslikkuse 
ja tõhususe parandamise nimel.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partnerite konsultatsioonide tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus.

3. Artikli 95 lõike 2 punktis c osutatud 
ÜPP strateegiakava III lisa sisaldab 
partnerite konsultatsioonide tulemusi ja 
lühikirjeldust selle kohta, kuidas 
konsultatsioon toimus. Lisaks 
dokumenteeritakse selles partnerite 
esitatud seisukohad, selgitatakse, kas ja 
kuidas korraldusasutus on neid seisukohti 
arvesse võtnud, ning põhjendatakse seda.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 103 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 95 lõike 2 punktis f 
osutatud ÜPP strateegiakava VI lisa 
sisaldab artiklis 95 a sätestatud 
piirkondliku sekkumise programme.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele oma tähelepanekud kolme 
kuu jooksul pärast ÜPP strateegiakava 
esitamise kuupäeva.

Sõltuvalt lõikes 2 osutatud hindamise 
tulemustest võib komisjon esitada 
liikmesriikidele ja asjakohasel juhul 
piirkondlikele korraldusasutustele oma 
tähelepanekud kolme kuu jooksul pärast 
ÜPP strateegiakava esitamise kuupäeva.
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Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik annab komisjonile kogu 
vajaliku lisateabe ja teeb vajaduse korral 
esitatud kavva parandused.

Komisjon esitab liikmesriikidele loetelu 
konkreetsetest andmetest, mida on vaja 
kava heakskiitmise hindamiseks. 
Liikmesriik ja asjakohasel juhul piirkond 
esitab komisjonile taotletud lisateabe ja 
teeb vajaduse korral esitatud kavva 
parandused. Kui komisjon leiab, et 
liikmesriikide esitatud teave on ebapiisav, 
põhjendab komisjon oma otsust.

Selgitus

Ülevaade, mis on aluseks komisjoni hindamisele ÜPP strateegiakavade heakskiitmiseks 
(kontroll-loend), peaks olema liikmesriikidele kättesaadav, et hõlbustada kavandamist ja 
heakskiitmist. Lauseosa „kogu vajaliku lisateabe“ sisu tuleks selgitada ja komisjonil peaks 
olema kohustus põhjendada liikmesriikidele, miks esitatud teavet peetakse ebapiisavaks.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 106 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
käesolevas määruses sätestatud nõuete ning 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
sätete ja määruse (EL) [HzR] sätetega.

4. Komisjon kiidab ÜPP 
strateegiakava heaks, kui vajalik teave on 
esitatud ja komisjon on veendunud, et kava 
on kooskõlas liidu õiguse üldpõhimõtete, 
ELi finantsreeglite, käesolevas määruses 
sätestatud nõuete ning käesoleva määruse 
kohaselt vastu võetud sätete ja määruse 
(EL) [horisontaalmäärus] sätetega.

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks.

1. Liikmesriigid võivad esitada 
komisjonile taotluse oma ÜPP 
strateegiakava muutmiseks; asjakohasel 
juhul võivad ka piirkondlikud 
korraldusasutused esitada komisjonile 
taotluse artiklis 95 a sätestatud 
piirkondliku sekkumise programmide 
muutmiseks.

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse.

Liikmesriigid määravad oma ÜPP 
strateegiakavade jaoks korraldusasutuse 
ning juhul, kui see on kohaldatav, siis 
riiklike strateegiakavade raames iga 
piirkondliku sekkumise programmi jaoks 
piirkondliku korraldusasutuse. Sellisel 
juhul määrab riiklik korraldusasutus 
EAFRD riikliku koordineerimisasutuse, 
kes tagab Euroopa Liidu eeskirjade 
ühetaolise kohaldamise, tagades vastavalt 
artikli 93 teisele lõigule sidususe riiklikul 
tasandil kehtestatud strateegiakava 
elementidega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuse 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.

Liikmesriigid tagavad, et asjakohane 
juhtimis- ja kontrollisüsteem on sisse 
seatud nii, et ülesanded korraldusasutuste 
ja teiste organite vahel on selgelt jaotatud 
ja omavahel eraldatud. Liikmesriigid 
vastutavad süsteemide tõhusa toimimise 
tagamise eest kogu ÜPP strateegiakava 
perioodi jooksul.
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Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus vastutab ÜPP 
strateegiakava tegeliku, tõhusa ja korrektse 
juhtimise ja rakendamise eest. Eelkõige 
tagab ta, et:

2. Korraldusasutused vastutavad 
ÜPP strateegiakava tegeliku, tõhusa ja 
korrektse juhtimise ja rakendamise eest. 
Eelkõige tagavad nad, et:

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik või korraldusasutus 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse, regionaalarengu 
asutuse või valitsusvälise organisatsiooni.

3. Liikmesriik või korraldusasutused 
võivad ÜPP strateegiakava sekkumiste 
juhtimiseks ja rakendamiseks määrata ühe 
või mitu vahendusasutust, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse ja organisatsiooni, 
regionaalarengu asutuse või valitsusvälise 
organisatsiooni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
korraldusasutusele kogu vastutus nende 
ülesannete juhtimise ning rakendamise 
tõhususe ja korrektsuse eest. 
Korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.

4. Kui osa tema ülesannetest on 
delegeeritud teisele asutusele, jääb 
pädevale korraldusasutusele kogu vastutus 
nende ülesannete juhtimise ning 
rakendamise tõhususe ja korrektsuse eest. 
Pädev korraldusasutus tagab, et on olemas 
asjakohased sätted, mille alusel 
võimaldatakse teisel asutusel saada 
kõnealuste ülesannete täitmiseks vajalikud 
andmed ja teave nende ülesannete 
täitmiseks.
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Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid asutavad komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava seiret 
(„seirekomisjon“) enne ÜPP 
strateegiakava esitamist.

Liikmesriigid asutavad enne ÜPP 
strateegiakava esitamist komisjoni, mis 
teostab ÜPP strateegiakava rakendamise 
seiret („seirekomisjon“), ning piirkonnad 
loovad asjakohasel juhul komisjoni, mis 
teostab piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamise seiret 
(„piirkondlik seirekomisjon“).
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava 
sihtväärtuste saavutamist.

Seirekomisjon tuleb kokku vähemalt üks 
kord aastas ja vaatab läbi kõik küsimused, 
mis mõjutavad ÜPP strateegiakava ja 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide sihtväärtuste saavutamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
kodukorra ning kõik seirekomisjoniga 
jagatavad andmed veebis.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad avaldavad veebis 
seirekomisjoni(de) kodukorra ning kõik 
seirekomisjoni(de)ga jagatavad andmed.
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Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjoni kuuluvad programmi 
„LEADER“ sekkumismeetmete jaoks 
eraldatud vahendeid kasutavate kohalike 
tegevusrühmade või muude 
allpiirkondlike arenguasutuste riikliku 
võrgustiku esindajad.

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik otsustab seirekomisjoni 
koosseisu ning tagab, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad otsustavad seirekomisjonide 
koosseisu ning tagavad, et asjakohased 
avalik-õiguslikud asutused ja 
vahendusasutused ning artikli 94 lõikes 3 
osutatud partnerite esindajad on 
tasakaalustatult esindatud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirekomisjon igal liikmel on hääleõigus. Seirekomisjonide igal liikmel on 
hääleõigus.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Liikmesriik avaldab seirekomisjoni 
liikmete nimekirja veebis.

Liikmesriik ning asjakohasel juhul 
piirkonnad avaldavad veebis 
seirekomisjoni liikmete nimekirja.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Seirekomisjon kontrollib järgmist: 3. Vastavalt oma territoriaalsele 
pädevusele võib seirekomisjon kontrollida 
järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava rakendamise 
tulemused ning vahe-eesmärkide ja 
sihtväärtuste saavutamine;

a) ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamise tulemused 
vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste 
saavutamisel;

Muudatusettepanek 192

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ÜPP strateegiakava tulemuslikkust 
mõjutavad probleemid ja nende 
lahendamiseks võetud meetmed;

b) ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide tulemuslikkust mõjutavad 
probleemid ja nende lahendamiseks võetud 
meetmed;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seirekomisjon esitab oma 
arvamuse:

4. Vastavalt oma territoriaalsele 
pädevusele esitab seirekomisjon oma 
arvamuse:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava projekti kohta; a) ÜPP strateegiakava projekti kohta, 
sealhulgas vajaduse korral VI lisa kohta, 
milles käsitletakse piirkondliku sekkumise 
programme;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 111 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldusasutuse tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava 
muutmiseks.

e) korraldusasutuste tehtud iga 
ettepaneku kohta ÜPP strateegiakava ja 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide muutmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigi algatusel võib EAFRD 
toetada ÜPP strateegiakavaga seoses 
toetuse tõhusaks haldamiseks ja 
rakendamiseks vajalikke meetmeid, 
sealhulgas artikli 113 lõikega 1 ette nähtud 
riiklike ÜPP võrgustike loomist ja 
toimimist. Käesolevas lõikes osutatud 
meetmed võivad hõlmata eelnevaid ja 

1. Liikmesriigi ja asjakohasel juhul 
piirkondade algatusel võib EAFRD toetada 
ÜPP strateegiakavaga seoses toetuse 
tõhusaks haldamiseks ja rakendamiseks 
vajalikke meetmeid, sealhulgas kohalike 
tegevusrühmade tegevust ning artikli 113 
lõikega 1 ette nähtud riiklike ÜPP 
võrgustike loomist ja toimimist. 
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järgnevaid ÜPP strateegiakava perioode. Käesolevas lõikes osutatud meetmed 
võivad hõlmata eelnevaid ja järgnevaid 
ÜPP strateegiakava perioode.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 113 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetada kohalike tegevusrühmade 
ning korraldusasutuste ja makseasutuste 
kõnealuste kohalike tegevusrühmadega 
suhtlevate töötajate suutlikkuse 
suurendamist; ning toetada kohalike 
tegevusrühmade, sealhulgas ELi 
kandidaatriikides, ELiga assotsieerunud 
riikides või ELi naabruses asuvates 
riikides asuvate rühmade 
piirkondadevahelist ja riikidevahelist 
koostööd.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad 
tulemusraamistiku, mis võimaldab ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.

1. Liikmesriigid ning artiklis 95 
sätestatud piirkondliku sekkumise 
programmide puhul piirkondlikud 
korraldusasutused töötavad välja 
tulemusraamistiku, mille eesmärk on ÜPP 
strateegiakava rakendamise vältel teha 
selle tulemuslikkuse seiret, kava hinnata 
ning selle kohta aru anda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 115 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(a) ÜPP strateegiakavade sisu; a) ÜPP strateegiakavade, sealhulgas 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide projektide sisu;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 118 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutusele või teistele asutustele, 
kes on volitatud täitma korraldusasutuse 
ülesandeid, ÜPP strateegiakava seireks ja 
hindamiseks vajaliku teabe.

Liikmesriigid tagavad, et ÜPP 
strateegiakavade kohaste sekkumiste 
raames toetust saavad isikud ja kohalikud 
tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutustele või teistele asutustele, 
kes on volitatud täitma korraldusasutuse 
ülesandeid, ÜPP strateegiakava seireks ja 
hindamiseks vajaliku teabe.

Muudatusettepanek 201

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 119 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldusasutus ja seirekomisjon jälgivad 
ÜPP strateegiakava rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtut, kasutades selleks väljund- ja 
tulemusnäitajaid.

Korraldusasutused ja seirekomisjonid 
jälgivad ÜPP strateegiakava ning 
asjakohasel juhul piirkondliku sekkumise 
programmide rakendamist ja ÜPP 
strateegiakava sihtväärtuste saavutamiseks 
tehtud edusamme, kasutades selleks 
väljund- ja tulemusnäitajaid.

Muudatusettepanek 202

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 122 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid korraldavad igal 
aastal koos komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad korraldavad igal aastal koos 
komisjoniga iga-aastase 
hindamiskoosoleku, mida juhatatakse 
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toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

ühiselt või juhatab seda komisjon ja mis 
toimub kõige varem kaks kuud pärast iga-
aastase tulemusaruande esitamist.

Muudatusettepanek 203

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad eelhindamisi, 
et parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad teevad eelhindamisi, et 
parandada oma ÜPP strateegiakavade 
koostamise kvaliteeti.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Eelhindamised tehakse ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamise eest 
vastutava asutuse vastutusel.

2. Eelhindamised tehakse ÜPP 
strateegiakava ettevalmistamise eest 
vastutavate asutuste vastutusel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 125 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ning 
arengupotentsiaali ning kogemusi, mis on 
saadud ÜPP rakendamisel eelmistel 
programmitöö perioodidel;

a) ÜPP strateegiakava panus ÜPP 
erieesmärkide saavutamisse, võttes arvesse 
mitte üksnes riiklikke, vaid ka 
piirkondlikke vajadusi ning vajadust 
aidata maapiirkondi oma 
arengupotentsiaali saavutamisel, ning 
kogemusi, mis on saadud ÜPP 
rakendamisel eelmistel programmitöö 
perioodidel;
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AD\1178899ET.docx 87/100 PE629.641v05-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, et parandada nende 
väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti 
ning hinnata nende tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust, liidu 
lisaväärtust ja mõju seoses nende 
osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.

1. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad hindavad ÜPP 
strateegiakavasid, sealhulgas asjakohasel 
juhul piirkondliku sekkumise programme, 
et parandada nende väljatöötamise ja 
rakendamise kvaliteeti ning hinnata nende 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust, liidu lisaväärtust ja mõju seoses 
nende osatähtsusega selliste ÜPP üldiste ja 
erieesmärkide saavutamisel, millele on 
osutatud artiklis 5 ja artikli 6 lõikes 1.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid delegeerivad 
hindamised sõltumatult tegutsevatele 
ekspertidele.

2. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad delegeerivad hindamised 
sõltumatult tegutsevatele ekspertidele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et on 
kehtestatud menetlused hindamiseks 
vajalike andmete koostamiseks ja 
kogumiseks.

3. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused hindamiseks vajalike andmete 
koostamiseks ja kogumiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid vastutavad selle eest, 
et ÜPP strateegiakava sekkumisi artikli 6 
lõikega 1 ette nähtud erieesmärkide 
saavutamiseks hinnatakse nõuetekohaselt.

4. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad vastutavad selle eest, et ÜPP 
strateegiakava sekkumisi artikli 6 lõikega 1 
ette nähtud erieesmärkide saavutamiseks 
hinnatakse nõuetekohaselt.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid koostavad 
hindamiskava, mis sisaldab andmeid 
kavandatud hindamise kohta 
rakendusperioodi jooksul.

5. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad koostavad hindamiskava, mis 
sisaldab andmeid kavandatud hindamise 
kohta rakendusperioodi jooksul.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid esitavad 
hindamiskava seirekomisjonile hiljemalt 
üks aasta pärast ÜPP strateegiakava 
vastuvõtmist.

6. Liikmesriigid ja asjakohasel juhul 
piirkonnad esitavad hindamiskava 
seirekomisjonile hiljemalt üks aasta pärast 
ÜPP strateegiakava vastuvõtmist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 126 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Korraldusasutus vastutab, et ÜPP 
strateegiakava põhjalik hindamine oleks 
lõpule viidud 31. detsembriks 2031.

7. Korraldusasutused vastutavad 
selle eest, et ÜPP strateegiakava põhjalik 
hindamine oleks lõpule viidud 
31. detsembriks 2031.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 141 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 141 a
Aruanded

Euroopa Komisjon esitab hiljemalt 
31. detsembril 2025. aastal aruande selle 
kohta, kuidas ühine 
põllumajanduspoliitika on mõjutanud 
artiklis 135 osutatud eraldiseisvaid 
saarepiirkondi. Kõnealusele aruandele 
lisatakse strateegiakavade muutmise 
ettepanekud, et võtta arvesse nende 
piirkondade eripära ja parandada artikli 6 
lõikes 1 osutatud eesmärkide puhul 
loodetud tulemusi.

Muudatusettepanek 214

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.3. Põllumajanduse digiteerimine: ÜPP 
kaudu täppispõllumajanduse tehnoloogiale 
antavast toetusest kasu saavate 
põllumajandustootjate osakaal

R.3. Täppispõllumajandus: ÜPP kaudu 
asjakohasele täppispõllumajanduse 
tehnoloogiale (mis vähendab 
ressursikasutust ja sõltuvust 
tootmissisenditest) antavast toetusest kasu 
saavate põllumajandustootjate osakaal

Muudatusettepanek 215

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.6 a. Põllumajandustootjate arvu 
säilitamine ja suurendamine: ÜPP 
toetusesaajate arv
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Muudatusettepanek 216

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.10. Parem tarneahela korraldus: toetust 
saavates tootjarühmades, 
tootjaorganisatsioonides, kohalikel 
turgudel, lühikestes tarneahelates ja 
kvaliteedikavades osalevate 
põllumajandustootjate osakaal

R.10. Parem tarneahela korraldus: 
niisuguste põllumajandustootjate osakaal, 
kes osalevad toetust saavates 
tootjarühmades, tootjaorganisatsioonides, 
kohalikel turgudel, lühikestes 
tarneahelates, kvaliteedikavades ja 
seadmete ühiskasutuseks vajalikus 
koostöös, nt külvikorra jaoks vajalike 
kultuuride, sealhulgas liblikõieliste liikide 
mitmekesistamiseks

Muudatusettepanek 217

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.13. Mulla erosiooni vähendamine: 
mõõduka ja tugeva mulla erosiooniga maa 
protsent põllumajandusmaast

I.13. Mulla erosiooni vähendamine: 
mõõduka ja tugeva mullaerosiooniga maa 
osakaal põllumajandusmaas, suurem 
erosioonikindlus üleujutuste korral

Muudatusettepanek 218

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.13 a. Ülemiste mullakihtide 
kujundamine, muldade äärmuslikele 
ilmastikutingimustele vastupanu võime 
suurendamine, huumusetekke 
soodustamine: huumuse osakaal 
ülemistes mullakihtides
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.18. Mulla kvaliteedi parandamine: mulla 
majandamist toetavate 
halduskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal

R. 18. Muldade kvaliteedi parandamine ja 
nende äärmuslikele ilmastikutingimustele 
vastupanu võime suurendamine: mulla 
majandamist soodustavate 
majandamiskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal vastavalt FAO 
muldade kestliku majandamise tavade 
vabatahtlikele suunistele

Muudatusettepanek 220

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.18 a. Mulla seisund: mullaelustiku 
rohkus ja mitmekesisus

Muudatusettepanek 221

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.24 a. Mullakaitse: niisuguse 
põllumaa osakaal, kus kasvatatakse 
liblikõielistega sega- ja vahekultuure; 
niisuguse põllumaa osakaal, kus 
kasutatakse liblikõielisi sisaldavat 
külvikorda

Muudatusettepanek 222

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.20 a. Tolmeldajate indeks (hõlmab ka 
mesilasi ja liblikaid)

Selgitus

Tolmeldajate indeksi loomiseks tehtavat tehnilist tööd tuleb kiirendada ja see tuleb lugeda 
esmatähtsaks ülesandeks. Viimastel aastakümnetel on looduslike tolmeldajate populatsioonid 
kiiresti kahanenud ja see on hakanud avaldama mõju põllumajandustoodangule. Väga tähtis 
on seada esmatähtsale kohale sellekohaste uute näitajate väljatöötamine ja viia see lõpule 
2021. aastaks.

Muudatusettepanek 223

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.26. Metsade ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide teenuseid toetavate 
halduskohustustega seotud metsamaa 
osakaal

R.26. Metsade ökosüsteemide kaitse: 
maastiku, bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemi teenuseid toetavate 
majandamiskohustustega seotud 
metsamaa osakaal vastavalt ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
nõuetele

Muudatusettepanek 224

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.26 a. Põllumajandusettevõtete 
bioloogilise mitmekesisuse suurendamine: 
tootmisega mitteseotud (maa hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõue nr 9) ja pestitsiidivaba 
põllumajandusmaa osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist või 
taastamist toetavate halduskohustustega 
hõlmatud põllumajandusmaa osakaal

R.27. Elupaikade ja liikide säilitamine: nii 
kodustatud kui ka looduslike liikide 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamist või 
taastamist toetavate 
majandamiskohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal vastavalt ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
nõuetele

Muudatusettepanek 226

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.27 a. Põllukultuuride bioloogilise 
mitmekesisuse kestliku kasutamise 
toetamine: külvikordadele allutatud ELi 
kasutatava põllumajandusmaa osakaal

Muudatusettepanek 227

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.29. Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine: maastikule iseloomulike 
vormide (sh hekkide) haldamise 
kohustustega seotud põllumajandusmaa 
osakaal

R.29. Iseloomulike maastikuvormide ning 
rohelise taristu, sh puude säilitamine: 
iseloomulike maastikuvormide ning 
rohelise taristu (sh hekkide ja puude) 
majandamise kohustustega seotud 
põllumajandusmaa osakaal
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 1 – ELi erieesmärgid – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades

Olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades

Muudatusettepanek 229

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.21. Atraktiivsuse suurendamine noorte 
põllumajandustootjate jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv

I.21. Atraktiivsuse suurendamine noorte ja 
uute põllumajandustootjate jaoks: uute 
põllumajandustootjate arv

Muudatusettepanek 230

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30. Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv

R.30. ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja 
uute põllumajandustootjate arv

Muudatusettepanek 231

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.26 a. Kariloomade veterinaarravimite 
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säästlik kasutamine: müük ja kasutamine 
toiduloomade puhul

Selgitus

Veterinaarravimid võivad kahjustada tervist ja keskkonda. Sellepärast tuleks nende puhul 
rakendada samasuguseid eeskirju ja ettevaatusabinõusid nagu pestitsiidide puhul. Lisateabe 
saamiseks vt: https://www.unaf-
apiculture.info/IMG/pdf/rapport_pesticideselevageabeilles_vf_final_112018.pdf.

Muudatusettepanek 232

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 2 – Mõjunäitajad – I.27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I.27. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiididega kaasnevate ohtude ja mõju 
vähendamine

I.27. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
pestitsiidide kasutamise ja neist sõltuvuse 
vähendamine**

Muudatusettepanek 233

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.36 a. Veterinaarravimite säästlik 
kasutamine: antibiootikumide müügi 
vähenemine, veterinaarravimite 
kasutamist piiravate toetatud meetmetega 
hõlmatud loomühikute osakaal

Muudatusettepanek 234

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – veerg 3 – Tulemusnäitajad – R.37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: R.37. Pestitsiidide säästlik kasutamine: 
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pestitsiidide kasutamisega kaasnevate 
ohtude ja mõju vähendamiseks 
pestitsiidide säästva kasutamiseni viivate 
toetatud erimeetmetega seotud 
põllumajandusmaa osakaal

pestitsiidide kasutamist ja nendest 
sõltumist vähendavate toetatud 
erimeetmetega seotud põllumajandusmaa 
osakaal

Muudatusettepanek 235

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde

Puhverribade rajamine vooluveekogude 
äärde põllumajanduskeemiat kasutamata

Selgitus

Puhverribad aitavad tulemuslikult piirata vooluveekogude saastumist, kuid neid saab 
bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks kasutada vaid juhul, kui keelatakse pestitsiidide 
kasutamine.

Muudatusettepanek 236

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 5 – Standardi peamine eesmärk – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõevoolu kaitse reostuse ja äravoolu eest Jõevoolu, veeliikide ja -ökosüsteemide 
kaitse reostuse, toksilisuse ja äravoolu eest

Muudatusettepanek 237

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustava abivahendi 
kasutamine

Põllumajandusettevõtte kõigi 
põllumajanduse tootmissisendite jälgimise 
abivahendi ning mullaelustiku ja 
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huumusesisalduse jälgimise abivahendite 
kasutamine

Muudatusettepanek 238

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 4 – Nõuded ja standardid – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mulla degradeerumise ohtu vähendavad 
maaharimistavad, sealhulgas kalde 
arvessevõtmine

Mulla degradeerumist ärahoidvad 
maaharimistavad, sealhulgas pinnakalde 
arvessevõtmine ja mulla veesidumisvõime 
tagamine

Muudatusettepanek 239

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – veerg 5 – Standardi peamine eesmärk – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohaspetsiifilistele tingimustele vastav 
minimaalne maakasutus erosiooni 
piiramiseks

Mulla veesidumisvõime tagamiseks 
vajalikud kohaspetsiifilistele tingimustele 
ja põuaohule vastavad maakasutuse 
miinimumnõuded

Muudatusettepanek 240

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE 
NOORTE 
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS 
JA SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE 
ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS 
ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5

EESMÄRGI „OLLA ATRAKTIIVNE 
NOORTE JA UUTE 
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JAOKS 
NING SOODUSTADA ETTEVÕTLUSE 
ARENDAMIST“ SAAVUTAMISEKS 
ETTE NÄHTUD 
MIINIMUMERALDISED, MILLELE ON 
OSUTATUD ARTIKLI 86 LÕIKES 5
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Muudatusettepanek 241

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – veerg 1 – Eesmärgid – rida 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist

Olla atraktiivne noorte ja uute 
põllumajandustootjate jaoks ning 
soodustada ettevõtluse arendamist

Muudatusettepanek 242

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – veerg 2 – Põhinäitajad – rida 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

R.30 Põlvkondade vahetus: ÜPP toetuse 
abil põllumajandusettevõtet asutavate 
noorte põllumajandustootjate arv

R.30 ÜPP toetuse abil 
põllumajandusettevõtet asutavate noorte ja 
uute põllumajandustootjate arv
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